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مقدمه 
یکی از ارزشهای قابل استخراج از زمین شهری رانت یا شبهمازاد اجاری است (رئیسدانا )031 :5013 ،که با توجه به
ویژگی ذاتی زمین یعنی کمیابی یا حتی در وفور عرضة زمین در زمینهای از سیاستهای ناکارآمد تخصیص زمین شهری
به نیازهای کارکردی شهرنشینان بهعنوان یک شبهمازاد در ارزش زمین راه یافته و توسط بازیگران و نهادهای مختلف در
فرایند توسعة زمین شهری تصاحب میشود .در میان نیازهای کارکردی محرک توسعة شهری ،سکونت سهم نخست را
در فرایند تولید فضای شهری دارد .ناکارآمدی تخصیص زمین شهری به توسعة مسکونی ناشی از اجرای نادرست سیاست
آمادهسازی زمین میتواند بهعنوان وجهی از تولید ارادی و فعاالنة فضا توسط توسعهگران زمین در شهرها ارزش مبادالتی
زمین مسکونی شهری را باال ببرد که در این راستا میتوان به استخراج رانت زمین راهیافته در ارزش زمین دست یافت.
بررسی سا تار و فرایند طرحهای آمادهسازی زمین در مراحل مختلف بهعنوان وجهی از تولید فضای شهری برای
استحصال انواع رانت زمین شهری بهمنظور تحلیل نیروهای مؤثر در شهریشدن رانت 5بدون ارزیابی و سنجش عمق و
شدت رانت قابل استحصال در ارتباط با تحوالت زمانی متغیرهای اقتصاد کالن کشور بهعنوان یک اقتصاد رانتیر ناقص و
نارسا واهد بود .زیرا فضامندی یکی از جنبههای مهم همة نظامهای اقتصادی و فرایندهای همبسته به آن برای بازتولید
مستمر ود در طول زمان است و همواره رابطة مستقیمی بین عمق و شدت رانت و نوع نظام اقتصادی وجود دارد.
اجرای سیاست طرحهای آمادهسازی زمین مسکونی از سال  5003به این سو مهمترین عامل تأثیرگذار در رشد
کالبدی و شکلگیری سا ت کالنشهرهای بزرگ ایران است .سا ت شهر بهمنزلة یک فرم فضایی برآیند تعاملی
فرایندهای محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی است .در چارچوب اقتصاد سیاسی شهرنشینی مکانیسم عملکردی
فرایندهای یادشده در نظام اقتصادی مسلط جوامع متفاوت بوده؛ به طوری که در یک ارتباط متقابل برای بازتولید آن
سا ت شهری متناسب با آن را ایجاد میکند .در این میان وجه اشتراک میان نظامهای اقتصادی متفاوت هر کشوری
حضور عامل تولید زمین بهعنوان مهمترین رکن توسعة شهری در برقراری رابطة یادشده است .مطابق نظریة ائتالف
رشد ،2سا تارهای قدرت محلی در شهرها متفاوت از سا تارهای قدرت در سطح ملی است .دلیل چنین تفاوتی این است
که بنیان ائتالف رشد اجزای قدرت محلی در شهرها عمدتاً مبتنی بر عامل زمین و تشدید استفاده از آن در راستای تأمین
منافع آنها پیریزی شده است (دامهوف .)0 :2331 ،در این میان صاحبان مستغالت و رانت واران در پی بیشینهسازی
درآمدهای حاصل از امالک ودشان از طریق تشدید استفاده از زمین و تملک مابهالتفاوت ارزش مصرفی و ارزش
مبادالتی (رانت) هستند .این گروه در این چارچوب با دیگر صاحبان منافع شهری مثل سا توسازگران ،وکال ،مهندسان،
نهادهای تأمین منابع مالی ،رسانهها ،و نهادهای عمومی و دولتی ارتباط تنگاتنگ دارند .مجموعه منافع و روابط یادشده
ائتالف رشد شهری را شکل میدهد؛ ائتالفی که رشد آن در گرو تولید فضا و سا ت و ساز بیشتر است (پرهیزگار:5016 ،
 .)01در چنین زمینهای کنشگران فعال در بازار زمین و امالک شهری به عامالن اصلی در توسعة شهری و تولید فضای
رانتی تبدیل میشوند (شورچه.)53 :5030 ،
در چنین فضایی ،فرم سا تهشدة کالنشهری بهمنزلة وجه مهمی از تولید فضای شهری به ودی ود بهعنوان
محصول و برآیند سرمایهگذاری در چر ة دوم سرمایه یا پول و بهمنظور غلبه بر بحران انباشت بیش از حد در چر ة اول
نگریسته میشود (حاتمینژاد .)522 :5030 ،بنابراین ،در عمل سیاستهای تجربهشدة مدیریت زمین شهری در دنیا
درجاتی از گرایش به ایفای نقش در راستای بازتولید سا تار اقتصادی کشورها را نشان میدهد که متناسب با آن همواره
1. Urbanization of rent
2. Growth coalition theory
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ارزش مصرفی زمین به درجات و شدت گوناگون تحتالشعاع ارزش مبادالتی قرار میگیرد و ضرورتهایی را بر سا ت
شهرها تحمیل میکند.
در شهرهای ایران فعالیتهای رانتجویی از زمین شهری یا متوجه منابع ،فضاها ،و مکانهای درآمدزا شده یا اینکه
فضاهای جدید را حتی فارغ از قاعدهمندیهای حاکم بر توسعة شهری با هدف امکان رانتزایی جدید در شهرها ایجاد
میکند .حالت دوم به مفهوم لوفوری کالم «تولید فضا» و به تعبیر دیگر «گسترش فضایی» است که در مقابل
«محدودیت فضایی» قرار میگیرد که در هر دو تولید یا محدودیت بیش از حد فضا رانتگیری از فضای شهری تشدید
ش ده که در بدترکردن توزیع درآمد و نابودی منابع مالی اقتصاد آثار وحشتناکی را به بار واهد آورد (رئیسدانا:5031 ،
 .)216در شهرهای ایران عمدتاً رانتجویی ناشی از تولید فضا (گسترش فضایی شهرها) در مقایسه با محدودیت فضایی
نقش و جایگاه برتر در پویش شهرنشینی و سا ت شهرها دارد .در این راستا یکی از زمینههای تولید فضا شهریشدن
رانت و رانتجویی در شهرهای ایران ،تخصیص ناکارآمد منبع کمیاب زمین به شکل زمین ام و توسعهنیافته 5در قالب
اجرای ناکارآمد سیاست آمادهسازی زمین بهعنوان یکی از سیاستهای مهم و غالب زمین شهری از دهة  5003به این
سو و واردکردن آن در سیستم بورسبازی زمین مسکونی 2است .بورسبازی زمین بهمثابة رید و فروش فضا بهسان کاال
با میانجی پول بهمثابة شکل الص رانتجویی بازتوزیعی 0است .این کنش اقتصادی یکی از صیصههای شهرنشینی
ایران است که رابطة مستقیمی با سا تار اقتصادی کشور دارد و منافع آن ریشه در بازار زمین دارد که در بین بخشهای
غیرتولیدی سودآورتری ن بازار است و نقش مهمی در به جریان افتادن اقتصاد و تسریع حرکت پولی دارد (مصلینژاد،
.)531 :5031
در چارچوب طرح مسئلة تبیینشده در این مقاله ،شهر زنجان ،که جزئی از شبکة شهرهای کشور در درون
صورتبندی نظام اقتصادی -اجتماعی رانتیر است ،پژوهش واهد شد .شهر زنجان واقع در شمال غرب ایران بهعنوان
یک شهر میانی بزرگ مرکز اداری -سیاسی استان زنجان است .مساحت شهر از  601هکتار در سال  5001به 1011
هکتار در سال  5033میرسد که در عدم تناسب با شتاب افزایش جمعیت ،مساحت شهر در طی دورة یادشده  52/5برابر
افزایش یافته است .در این میان مساحت زمینهای مسکونی عرضهشده در قالب اجرا و اجرای ناقص طرحهای
آمادهسازی زمین مسکونی 6یعنی عرضة زمین مسکونی شهری توسعهنیافته توسط شرکتهای تعاونی مسکن و دولت
معادل  0231هکتار است که سهم آن از توسعة فیزیکی شهر در دورة زمانی یادشده معادل  06درصد است که فقط در
دورة بیستساله  5011-5001اتفاق افتاده است .زمینهای مسکونی عرضهشده به شکل مذکور با درجات متفاوتی از
توسعهنیافتگی و فارغ از نیاز مصرفی و واقعی شهر به سیستم عرضة زمین مسکونی وارد میشود و بستری برای بروز
ارزش مبادالتی شدید ایجاد میکند .به طوری که برای دورة زمانی طوالنی بدون اجرای کمترین عملیات عمرانی
معطوف به توسعة زمین مسکونی بستر فضایی برای رانتجویی بازتوزیعی ناشی از ارزش مبادالتی مطلق ایجادشده بر
روی زمین فراهم میکند .در چارچوب این طرح مسئله ،نگارندگان در این مقاله به پشتوانة ادبیات نظری پیرامون رانت
زمین شهری و با تکیه بر دادههای واقعی بر آناند ،ضمن معرفی مکانیسمهای رانتجویی بازتوزیعی در عرضة زمین
1. Undeveloped land
2. Speculation of residential land

 .0الصترین شکل رانتجویی بازتوزیعی ( )Redistributional rent seekingانتقال پول از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر است (گانینگ:5030 ،
 )652که از صیصههای بارز اقتصادهای رانتی با درآمد ناشی از رانت ارجی متکی بر یک منبع طبیعی یا دادادی است.
 .6معادل انگلیسی آمادهسازی زمین شهری  Urban Land Developmentاست که در آن مفهوم توسعهیافتگی زمین برای استفادة مسکونی
مستتر است.
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مسکونی شهری ،از طریق اجرای سیاست طرحهای آمادهسازی زمین مسکونی ،چگونگی ،تداوم و تغییرات شدت
استحصال رانت زمین با تحوالت پیشرانهای کالن نظام اقتصادی رانتیر بهعنوان صیصة اصلی نظام اقتصادی کشور را
در شهر زنجان تبیین نمایند.

مبانینظری 
شهریشدن رانت عبارت است از عینیتیافتن تالقی نیروهای نامولد و مناسبات اقتصادی و اجتماعی الزم برای بازتولید
رانت در شهر بهعنوان محیط مصنوع یا سامانیافتن محیط مصنوع شهر برای تولید و تحقق رانت (اطهاری.)60 :5013 ،
واژة رانت مفهوم کلیدی در تعریف شهریشدن رانت است .رانت زمین شهری نیز وجه اصلی فضامندی رانت در
شهرهاست .رانت عبارت از بازده مازاد بر هزینه -فرصتهای 5ازدسترفتة یک عامل تولیدی است .واژة رانت به
اقتصاددانان کالسیک ،بهویژه آدام اسمیت و دیوید ریکاردو ،برمیگردد .مفهوم رانت نخست توسط ریکاردو برای
زمین های کشاورزی مطرح و سپس توسط سایر اقتصاددانان بسط داده شد و در مورد اراضی شهری نیز بهکار گرفته شده
است .یکی از مفاهیم اصلی در رانت «رانت زمین» است .در مفهوم رانت زمین ،یک عنصر وابسته به محیط و موقعیت
زمین وجود دارد که جدای از عناصر مرتبط با ارزش ذاتی زمین بهعنوان سا تة دست طبیعت است؛ آن عبارت از بهسازی
یا پیشرفتهایی است که توسط انسان ایجاد میشود .تبیین رانت زمین در ارتباط با این استدالل در دو جنبه بررسیشدنی
است (فتر:)021 :5300 ،
توسعة زمین بدون آنکه به مساحت زمینهای قابل بهرهبرداری اضافه شود .در این جنبه افزایش قابلیت زمینهای
موجود از طریق بهسازی اک و سایر اقدامات دیگر فراتر از قابلیتهای ذاتی زمین ناشی از نیروهای طبیعت مدنظر
است .مفاهیم و طبقهبندیهای سنتی بهویژه رانت تفاوتی 2رانت عمدتاً با تأکید بر نظریههای ریکاردو ناظر بر این جنبه از
مفهوم توسعة زمین است.
توسعة زمین از طریق گسترش ارضی و افزایش مساحت زمینهای قابل بهرهبرداری برای کارکردهای مختلف.
نظریههای معاصر در صوص رانت ،بهویژه در زمینة شهری آن ،ناظر بر این جنبه از مفهوم توسعة زمین است .با طرح
این جنبه از مفهوم توسعة زمین ،جغرافیای توسعة رانت تحلیل میشود.
به طور کلی ،تأکید بر مفهوم اقتصادی ارزش زمین و رانت زمین سبب چر ش از تقاضای زمین بهعنوان عامل اصلی
ایجاد رانت به «تقاضای عرضة فضا» 0شده است .تقاضای عرضة فضا الزاماً متناسب با تقاضای مصرفی زمین و مسکن
نیست و به روشهای ذیل بازار زمین را برای افزایش ارزش زمین تنظیم میکند (ایوانز:)23 :2336 ،
آوردن زمین بیشتر به محدودة شهری برای استفاده
تغییر کاربری زمین
افزایش سرمایهگذاری در زمین بهمنظور افزایش میزان فضا برای مبادله یا سا ت و ساز بیشتر
یکی از مفاهیم مطرح در گفتمان معاصر پیرامون شهریشدن رانت از طریق تولید فضا نظام «مالی سازی زمین»

6

است .در دورة معاصر ما مالیسازی (بهعنوان نوع چهارم نظام زمین که صیصهیابی آن به افزایش اهمیت بازارهای
جهانی و ابزارهای مالی مربوط میشود) زمین بهعنوان یک دارایی صرف مالی و هدف سرمایهگذاری بورسبازانه نقش

1. Cost-benefit
2. Differential rent
3. Demand for supply of space
4. Land financialisation
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ایفا میکند .بازار امالک و مستغالت با بازارهای مالی دیگر درهم آمیخته و سرمایهگذاری بر روی زمین از نقطهنظر درآمد
قابل تحصیل با داراییهای مالی دیگر سنجش و مقایسه میشود .مالکیت زمین به ضمیمة وامهای رهنی تضمینشده
زمینة رید و فروش امالک و مستغالت را مهیا میکند؛ به طوری که سهمی از بازار بورس کاالهای مختلف را به ود
ا تصاص میدهد .هایال درآمد ناشی از این قبیل ابزارهای مالی سا تگی را رانت مشتقشده یا غیراصلی 5مینامد (هیال،
.)63 :2350
.روندتاریخینظامهایچهارگانةزمین

جدول1
نظامهای


تلقیاززمین 

شكل

زمین 

بهعنوان ...


مالكیت 

بومی

مادر طبیعت

فئودالی

ارتباط اجتماعی

اجارهای

سرمایهداری

کاال

صوصی

تولید و محیط مصنوع

مالیسازی

دارایی

هدف

درهمآمیختگی سرمایهگذاری

سرمایهگذاری

امالک با ابزارهای مالی دیگر

اشتراکی و
عمومی

روابط 

انگیزه 

رانت 

الگویتوسعه 

انسان و طبیعت

مصرف

بدون رانت

پایدار

مالک و مستأجر

قدرت

رانت فئودال

بازار

بورسبازی

زمین شهری برای
مصارف عمومی

افتراقی -مطلق-

توسعة کنترلنشدة

انحصاری -مالی

حومهها -جامعة

و جهانی

مجازی

مشتق

بنگاهداری و فروش
زمینهای شهری

مأخذ:هیال 03:2118،

یکی از زمینههای مهم توسعة زمین شهری تهیه و اجرای طرحهای آمادهسازی زمین مسکونی با رعایت اصول
طرحهای جامع و تفصیلی شهری است .طرحهای آمادهسازی زمین مسکونی بهعنوان یکی از زمینههای اصلی توسعة
زمین شهری و تولید فضای شهری در شهرهای ایران است .در میان رویکردهای نظری متداول برای تبیین توسعة زمین
مباحث و محورهای موضوعی مختلفی بهویژه بر روی موضوع رانت و ارزش زمین و تأثیر آن در فرایند توسعة زمین و
امالک وجود دارد (هاروی .)35 :5313 ،این مباحث تبیینکنندة ارتباطات متقابل پیچیده میان فعاالن توسعه در محیط
مصنوع است و همچنین بر اهمیت فرایندهای اقتصادی و اجتماعی تأکید میکند و تالش شده است پدیدة توسعة زمین،
بهویژه الگوهای آن ،رشد ،ارزش زمین ،رانت و چگونگی تخصیص زمین برای استفاده در مکانیسم بازار تبیین شود
(وینارسو .) 06 :2333 ،در این راستا رویکردهای نظری غالب در تحلیل توسعة زمین شهری که قابل بسط و تحلیل در
ارزیابی شهریشدن رانت در فرایند اجرای طرحهای آمادهسازی زمین مسکونیاند عبارتاند از:
رویكردتعادلیاموازنه :2در این مدل فعالیت توسعة زمین به وسیلة سیگنالهای اقتصادی در مورد تقاضای مؤثر
سازمان مییابد .این مدل به طور مستقیم از سنت اقتصاد نئوکالسیک حاصل میشود و مبتنی بر عرضه و تقاضا فرض
میکند که نیروهای محرک برای توسعة تقاضا برای زمین است (هیلی .)221 :5335 ،بنابراین ،در صورتی که عرضه
بتواند توسعة زمین را در زمان مناسب ،مکان مناسب ،و قیمت مناسب ایجاد کند بیشینة سود حاصل واهد شد .این
رهیافت اساساً بر پایة عرضه و تقاضای ایدهال در شرایط بازار کامل قرار دارد؛ به طوری که همیشه به ایجاد تعادل در
توسعة زمین شهری منجر میشود و چون یک بازار کامل ایدهآل هرگز اتفاق نخواهد افتاد این رهیافت بر پایة یک
1. Derivative rent
2. Equilibrium models
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مجموعه از فروض قرار دارد .از قبیل یک شهر با جمعیت همگن از نظر درآمد و مصرف ،بر روی یک شهر دشتی هموار،
زمینهای دارای کیفیت یکسان ،همة زمینها بدون بهبود زمین آمادة استفادهاند ،رید و فروش آزادانة زمین ،دانش کافی
و یکسان همة ریداران و فروشندگان از بازار ،فقدان محدودیتهای ناشی از اعمال برنامهریزی و محدودیتهای
اجتماعی (درابکین.)65 :5300 ،
رویکرد توالی -رویداد :5این مدلها بر روی مراحل مدیریت در فرایند توسعة زمین تمرکز میکنند و به مدلهای
سلسلهمراتبی نیز موسوماند .عموماً چهار مرحله توسعة زمین یعنی ارزیابی ،آمادهسازی ،اجرا ،و استفاده از زمین را توصیف
میکنند (هیلی.)221 :5335 ،
2

رویکرد آژانس یا نمایندگی  :به مدل عاملیت نیز معروف است و بر بازیگران در فرایند توسعة زمین و رابطة آنها
متمرکز است .این مدل برای توصیف روند توسعه از نقطهنظر رفتاری یا نهادی توسعه داده شده است .به عقیدة هیلی،
بسط تحلیلی مدل های عاملیت در توسعة زمین بر مبنای روشی است که بر طبق آن منافع کنشگران یا عامالن سا ته
شده است .این منافع با روابط اجتماعی بازیگران در شیوة تولید و سیستم سیاسی -اجتماعی مرتبطاند (هیلی:5335 ،
 .)220در اینجا به توسعة زمین بهعنوان فرایند تولید نگریسته شده؛ جایی که کنشگران یا عامالن بر طبق سودشان عمل
میکنند .در این رهیافت توسعه و عرضة زمین ترتیبات نهادی اصی میطلبد و رفتارهای اقتصادی افراد ،شرکتها ،و
نهادها در این فرایند حائز اهمیت است .عموماً در رهیافت رفتاری بر دو زمینة اصلی تأکید میشود .5 :نقص مکانیسم
بازار؛  .2فرایند توسعة زمین (گای و همکاران.)2636 :2333 ،
رویكرد ساختاری :5این مدلها بر نیروهای سا تاری کالن و وسیعتر یعنی نظام اقتصادی حاکم بر یک جامعه
تمرکز میکنند؛ روابط فرایند توسعة زمین را در راستای بازتولید نظام اقتصادی سازماندهی میکنند و دینامیک آنها را
مدیریت میکنند (هیلی .)220 :5335 ،این مدل از مسئلة رابطه بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله و مفهومسازی رانت
نشئت میگیرد .مطابق این رویکرد در یک اقتصاد سرمایهداری ،رانت در شکل انحصاری تفاوتی و مطلق ایجاد میشود و
رانت برای تخصیص زمین نقش ایفا میکند .مطابق مدل تعادل یا موازنه رانت میتواند بهعنوان یک ابزار تخصیصی
نگریسته شود که به کارایی الگوهای تولید سرمایهداری منجر میشود؛ در صورتی که نوع استفاده از زمین تعیینکنندة
ارزش زمین باشد (وینارسو .)61 :2333 ،اما وقتی ارزش زمین نوع استفاده را تعیین کند ،تخصیص زمین در سایة
بورسبازی گسترده ،کمیابیهای سا تگی ،و غیره بروز میکند که وجود هرگونه ارتباط تخصیص زمین با سازمان کارآمد
تولید و توزیع را حذف یا کمرنگ میکند (وینارسو.)533 :2333 ،
در تکمیل مبانی نظری مقاله ،پیشینة تحقیق در سطح بینالمللی و ایران ،که هر کدام به وجوه مختلف عوامل
محیطی یا مدیریتی در تولید فضای رانتی حاصل از سیاستهای عرضة زمین و مسکن تأکید دارند ،در جدول  2بیان شده
است.

1. Event-sequence models
2. Agency models
3. Structure model
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جدول.2مرورپیشینةتحقیق 
نویسنده 

سال 

پنگ

2356

عنوان 

نتایج 

بازار مسکن و انباشتگی فعالیتهای

وقتی که فعالیتهای رانتجویانه در بازار مسکن  61ایالت امریکا تنها یک درصد

رانتجویانه :پیامدهای آن برای توسعة

افزایش مییابد سرانة  GDPواقعی منطقهای نزول میکند .لذا اقتصاد مهمترین

منطقهای

نیروی تأثیرگذار در تولید فضای رانتی است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که سیاست تعیین محدودة رشد شهری ( )UGBروند

چو و
همکاران

2331

ارزیابی اثرهای متغیر فضایی سیاست

توسعة زیربازارهای زمین در دا ل شهر را آهسته کرده؛ ولی توسعة زیربازارهای

تعیین محدودة رشد شهر بر روی توسعه و

منطقة دهشهر در ارج از محدوده را تشدید کرده و سا ت کالنشهر -منطقه

ارزش زمین

( )City-regionرا تحت تأثیر قرار داده است .انتقال بورسبازی زمین به ارج از
شهر یکی از دالیل آن است.
کارآیی تحلیلهای فضایی در اقتصاد زمین شهری منوط به این است که حضور

هوباسک و
همکاران

2330

تغییر مفهوم زمین در تئوری اقتصاد :به
سوی رهیافت چندرشتهای

تعداد زیادی از عامالن و تنوع آن در بازار زمین ،که به افزایش پیچیدگی آن منجر
شده ،درنظر گرفته شود .این عامالن شامل مالکان مسکن ،مالکان زمین الی،
مشاوران امالک ،توسعهدهندگان امالک و مستغالت و همچنین بورسبازان
رانتجو است.
رفتار توسعهدهندگان صوصی زمین در انتخاب زمین ام و تبدیل آن به نقشههای

وینارسو

2333

رفتار توسعهدهندگان زمینهای مسکونی

تفکیک و واردکردن آن به سیستم عرضة زمین و نارسایی مدیریت شهری و نظارت

در محلة جابوتابک اندونزی

دولت بر آن زمینة رانتجویی بازتوزیعی و چر ش پولی در اقتصاد شهر را فراهم
کرده است.

کمانرودی و
حسینی
عنابستانی و
همکاران

5030

5031

سرایی

5011

نقیبزاده

5012

رانت زمین و مسکن و وقوع تخلفات

رانت زمین و مسکن ،روند صدور پروانهها و فروش تراکم مازاد سا تمانی و کسب

سا تمانی در شهر سنندج

درآمد شهرداری از عوامل اصلی تولید فضای رانتی است.

بررسی عوامل مؤثر بر تحوالت بازار زمین
و مسکن شهری
بررسی علل رهاماندن اراضی واگذاری با
کاربری مسکونی در شهر یزد

شرکتهای سرمایهگذاری ،مدیریت شهری و عوامل محیطی مانند تقاضای جمعیت
و فرصتها و محدودیتهای محیط اقتصاد کالن بر تحوالت زمین و تولید فضای
رانتی تأثیرگذارند.
با وجود آمادهسازی و واگذاری زمین مسکونی در شهر یزد بسیاری از زمینهای
واگذارشده سا ته نشده و رشد  15درصدی قیمت زمین طی سی سال زمینة
بالاستفادهماندن زمینها را ایجاد کرده است.
بورسبازی زمین ،کمبود دمات زیربنایی ،همجواری با عناصر نامطلوب شهری،

مدیریت زمینهای رهاشده (نمونة موردی
شهر شیراز)

ضعف اطالعات ،اراضی با کاربری عمومی بالتکلیف ،غیراقتصادیبودن
سرمایهگذاری ،فقدان سند رسمی ،مشاعبودن اراضی و عدم موافقت برای افراز و
ضعفهای اداری باعث تولید فضای رانتی و زمین مسکونی مازاد بر نیاز مصرفی
شهر شده است.

روشپژوهش 
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش نیز توصیفی -تحلیلی است .گردآوری دادهها با مطالعات میدانی
و کتابخانهای انجام شده است .در مطالعات میدانی مهمترین ابزار تحقیق پرسشنامة متخصصمحور بوده است .همچنین،
منابع اطالعاتی تحقیق شامل مطالعات پیشین و نظریهها و مدلها و همچنین آمارنامههاست .با توجه به ماهیت موضوع و
سابقة مطالعات سیاستهای عرضة زمین و رانت ،شا صهای تحقیق در قالب دو متغیر وابسته (تولید فضای رانتی) و متغیر
مستقل (اقتصاد چر شی با موتور محرکة درآمد رانت ارجی نفت؛ شهریشدن رانت؛ عرضة زمین؛ سا ت شهر) ،استخراج و
نماگرهای آن تدوین شد (جدول  )0که ارتباط آن با مبانی نظری مقاله به صورت ذیل تبیین میشود:
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اجرای طرحهای آمادهسازی زمین مسکونی به لحاظ وسعت و تأثیرگذاری در سا ت شهر مهمترین وجه توسعة زمین
شهری در شهر زنجان است .آنچه مسلم است بر مبنای رویکردهای نظری چهارگانة توسعة زمین ،این طرحها بهعنوان
یکی از سیاستهای عرضة زمین صرفاً در پاسخ به تقاضای مؤثر مورد تأکید رویکرد تعادل یا موازنه سازمان نیافته است،
بلکه مطابقت آن را با رویکردهای سهگانة دیگر برای شهریشدن رانت میتوان تبیین کرد .بر این مبنا در مطابقت با
رویکرد سا تاری ،نظام اقتصادی چر شی 5ایران برای بررسی بازتولید آن در فضا از طریق توسعة زمین بهعنوان یکی از
ابعاد چهارگانة شا صهای تحقیق تعیین شده است .شا صهای مربوط به شهریشدن رانت با تأکید بر کارکرد قطعات
مسکونی تفکیکی بر روی نقشههای آمادهسازی زمین بهعنوان اوراق بهادار قابل رید و فروش (دورة چهارم نظریة هیال
در جدول  )5تعیین شده است .شا صهای مربوط به توسعة زمین نیز در مطابقت با رویکرد آژانس یا نمایندگی و
همچنین رویکرد توالی یا رویداد تعیین و تحلیل شده است .شا صهای مربوط به سا ت شهر نیز شامل ترمیم سا ت
شهر در محدودة طرحهای آمادهسازی با تأکید بر ضریب تبدیل قطعات الی مسکونی به سا تمان و ارجشدن آن از
فرایند رید و فروش سوداگرانة زمین برای جابهجایی پول در حال چر ش یا رانتجویی بازتوزیعی در سا ت اقتصاد
رانتی شهر تعیین شده است که ارتباط آن با تحوالت شا صهای اقتصاد چر شی و شهریشدن رانت قابل تبیین است.
.ابعادوشاخصهایتحقیق 

جدول5
ابعاد 

شاخص 

اقتصاد چر شی

سهم اقتصاد دولتی در GDP؛ سهم ارزش افزودة نفت در GDP؛ نسبت اشتغال دولتی در شهر؛ ارزش افزودة سا تمان در GDP؛

(رانتیر)

نسبت نقدینگی به GDP؛ سا تار درآمد دولت با نفت؛ سهم ارزش افزودة امالک و مستغالت در GDP

نرخ رشد ساالنة قیمت یک متر مربع زمین مسکونی؛ نرخ رشد ساالنة قیمت یک متر مربع سا تمان مسکونی؛ نرخ رشد ساالنة قیمت
شهریشدن رانت

سهام زمین؛ متوسط تعداد معامالت یک قطعه زمین الی؛ سهم قیمت زمین در قیمت تمامشدة مسکن؛ نرخ رشد تعداد بنگاههای
معامالت ملکی
نسبت تعداد زمین تفکیکی به تعداد اعضای تعاونی مسکن؛ نسبت تعداد پروانههای سا تمانی صادره در محدوده به کل پروانه سا تمانی

توسعة زمین

صادره در کل شهر؛ تعیین محدودة رشد شهر؛ نسبت تعداد قطعات تفکیکی مسکونی متعلق به تعاونیهای مسکن کارکنان دولت
تفکیک طرحهای آمادهسازی؛ نسبت تعداد قطعات تفکیکی مسکونی به قطعات قابل تفکیک مجاز؛ بودجة عمرانی و جاری شهر زنجان
ضریب همپیوندی فراگیر سا ت شهر در فرایند رشد ادواری؛ ضریب عمق فضا در فرایند رشد ادواری سا ت شهر؛ نسبت تعداد

سا ت شهری

پروانههای سا تمانی صادره در قطعات مسکونی الی به کل قطعات الی طرحهای آمادهسازی؛ مدت زمان پروانة سا تمانی صادره
برای بیشتر از  80درصد قطعات مسکونی تفکیک طرحهای آمادهسازی

یفردوهمكاران1595،؛رهنمایی
یوند1590،؛شریفیوهمكاران1592،؛سعید 
مأخذ:مؤمنیوصالیانوهمكاران1559،؛شاد 
وهمكاران1591،؛حسینپناهی 1591،

جامعة آماری تحقیق شامل ساکنان شهر زنجان است .اما ،با توجه به تخصصیبودن موضوع ،از جامعة آماری
متخصصان با استفاده از روش دلفی برای توزیع پرسشنامه بهره گرفته شده است .نمونهگیری در این شیوه به صورت
گلولة برفی است .نمونهگیری گلولة برفی زمانی استفاده میشود که تمرکز تحقیق بر روی درک پیچیدگی یک قضیه یا
اتفاق است .در آنها همة اعضا شانس انتخابشدن ندارند و شانس هر عضو هم مشخص نیست .در آن تعداد محدودی
نمونه انتخاب میشود و از آنها واسته میشود افرادی که ویژگی مشابه دارند معرفی شوند .در این تحقیق گروه
 .5با توجه به اینکه در اقتصاد رانتی اقتصاد چر شی ( )Circulative economyدر برابر اقتصاد تولیدی ( )Productive economyقرار میگیرد ،موجب
بروز سیستمی می شود که در آن رفتار اقتصادی افراد و شرکت ها در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت در حال چر ش شکل میگیرد .بنابراین،
دستیابی به چر ة رانت در حال گردش به مراتب مهمتر از دستیابی به کارآیی تولید است و در نتیجه فعالیتهای تولیدی از کارآیی و مطلوبیت چندانی
بر وردار نیستند (.)Chatlus, 1990
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متخصصان شامل استادان دانشگاه ،دانشجویان دکتری برنامهریزی شهری ،شهرسازی و اقتصاد و کارشناسان ارشد
سازمانهای متولی مدیریت شهری است .این تعداد براساس محدودیت روش گلولة برفی شامل  03نمونة آماری است.
برای تحلیل دادهها در چارچوب مدل  DPSIR5از آزمون تحلیل مسیر ،مدل تصمیمگیری چندمعیارة تودیم ،2روش
تحلیل دلفی با وزندهی فازی استفاده شده است .نخست ،دادههای تحقیق با فرایند دلفی و وزندهی فازی رتبهبندی
گردآوری شد .سپس ،با استفاده از مدل تصمیمگیری چندمعیارة تودیم ،دادهها وزندهی و رتبهبندی شد .تودیم یکی از
تکنیکهایی است که بهمنظور حل مسائل تصمیمگیری چندمعیاره کاربرد دارد .این تکنیک بر اساس تئوری پیشبینی
غیر طی است و ا تالفات میان مقادیر هر دو گزینه را که با توجه به هر معیار بهدست آمدهاند ،نسبت به یک معیار
مرجع ،ارائه میکند .این تکنیک با استفاده از مقایسات زوجی میان معیارهای تصمیمگیری ناسازگاریهای تصادفی
رخداده از این مقایسات را حذف میکند .درواقع ،این مدل روشی است برای حل مشکالت مربوط به رتبهبندی گزینهها
که با درنظرگفتن استانداردهایی اولویتبندی میشوند .بنابراین ،این مدل ترکیبی از روش چندمعیاره و نظریة پیشبینی
است (یارقلی .)31 :5030 ،بیان تصویری ماتریس تصمیم این مدل به صورت جدول  6است.
یافتهبهگزینهها 


امتیازهایاختصاص
جدول.0
C2

C1

Cm
Wm

...

W2

W1

Wc

P1m

...

P12

P11

A1

P2m

...

P22

P21

A2

…

…

…

m

معیار

(Cm

و  ...و  )C1و

n

گزینه

(An

…

در ماتریس فوق

...

…

Pnm

Pn2

Pn1

An

و  ...و  )A1در دسترساند؛ به نحوی که  Picامتیاز

ا تصاصیافته به گزینة iام با توجه به معیار cام ( )c =5،...،mاست .همچنین Wc ،وزن اهمیت معیار cام است.
در مرحلة بعد با استفاده از روش تحلیل مسیر ،میزان تأثیر هر کدام از مؤلفهها بر تولید فضای رانتی بررسی و تحلیل
شد .روش تحلیل مسیر نوعی تحلیل رگرسیونی است که برای درک علیت و نمایش الگوی روابط علی در میان
مجموعهای از متغیرهای مرتبط با هم کاربرد دارد .و با استفاده از آزمون رگرسیون طی چندمتغیره انجام شد .همچنین،
به فرا ور نیاز تحقیق از نرمافزار  Excelو  SPSSاستفاده شد.

قلمروپژوهش 
شهر زنجان بهعنوان مرکز استان زنجان واقع در شمال غرب ایران با مساحت  0503هکتار دارای جمعیت  603105نفر
است (مرکز آمار ایران .)5031 ،در برابر افزایش  1/2برابری جمعیت در طی شش دهه از سال  5001تا  ،5031مساحت
شهر  52/5برابر شده است .در این میان سهم مساحت عرصههای آمادهسازی مسکونی با مساحت  0231هکتار از توسعة
فیزیکی شهر در دورة زمانی یادشده  06درصد است که فقط در دورة بیستساله  5011-5001رخ داده است.

1. Driven- Pressure- State- Impact- Response
2. Todim
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هایآمادهسازیشهرزنجان 

شكل.1موقعیتمحدودۀ 
طرح

بحثویافتهها 

در این مقاله برای تبیین یافتهها از پرسشنامة نخبهمحور و در قالب تحلیل دلفی بهرهگیری شده است .بدین شکل که
نخست مؤلفههای اصلی و ابعاد و شا صها در پرسشنامة اولیه تدوین شد .سپس ،پرسشنامه در ا تیار جامعة آماری
نخبگان (سی نفر با نمونهگیری گلولة برفی) قرار گرفت .در مرحلة اول شا صها وزندهی شد و شا صهای کماهمیت
حذف شد .در مرحلة دوم با حذف شا صهای کماهمیت ،شا صها براساس مؤلفههای پنجگانة مدل DPSIR

دستهبندی شد و موقعیت شا ص در مدل DPSIRنیز تعیین شد .بدین ترتیب ،شا صها بر اساس پنج مؤلفة اصلی
 DPSIRدستهبندی شد و بر اساس جدول  1شا صهای تحلیل بهعنوان نیروهای فشار تأثیرگذار یا پیشران معلوم شد.
در این مرحله می توان تشخیص داد که کدام عامل در تولید فضای رانتی تأثیرگذار بوده است و کدام عامل نیز زاییدة
تولید فضای رانتی در شهر زنجان است.
اساسمؤلفههایمدلDPSIR

بندیشاخصهابر


.دسته
جدول3
ابعاد 

مؤلفه 

موقعیتدرمدلDPSIR

سهم اقتصاد دولتی در GDP
سهم ارزش افزودة نفت در GDP

D
D
D
I
D
D
S

نسبت اشتغال دولتی در شهر

اقتصاد چر شی
(رانتیر)

ارزش افزودة سا تمان در GDP
نسبت نقدینگی به GDP

سا تار درآمد دولت با نفت
سهم ارزش افزودة امالک و مستغالت در GDP

شهریشدن
رانت

توسعة زمین

سا ت شهری

نرخ رشد ساالنة قیمت یک متر مربع زمین مسکونی
نرخ رشد ساالنة قیمت یک متر مربع سا تمان مسکونی
نرخ رشد ساالنة قیمت اوراق بهادار زمین (فیش سهام عرضهشده توسط شرکتهای تعاونی)
متوسط تعداد معامالت یک قطعه زمین الی
سهم قیمت زمین در قیمت تمامشدة مسکن
نرخ رشد تعداد بنگاههای معامالت ملکی
نسبت تعداد زمین تفکیکی به تعداد اعضای تعاونی مسکن
نسبت تعداد پروانههای سا تمانی صادره در محدوده به کل پروانة سا تمانی صادره در کل شهر
نسبت تعداد قطعات تفکیکی مسکونی متعلق به تعاونیهای مسکن کارکنان دولت به تفکیک طرحهای آمادهسازی
نسبت تعداد قطعات تفکیکی مسکونی به قطعات قابل تفکیک مجاز (تولید زمین بیشتر از حدنصاب طرح جامع و
تفصیلی)
بودجههای عمرانی و جاری شهرداری زنجان
تعیین محدوده رشد شهر)UGB( 5
ضریب همپیوندی فراگیر سا ت شهر در فرایند رشد ادواری
ضریب عمق فضا در فرایند رشد ادواری سا ت شهر
نسبت تعداد پروانههای سا تمانی صادره در قطعات مسکونی الی به کل قطعات الی طرحهای آمادهسازی
مدت زمان پروانة سا تمانی صادره برای بیشتر از  80درصد قطعات مسکونی تفکیکی  dطرحهای آمادهسازی

I
I
S
S
I
P
P
I
P
P
R
R
S
S
I
I

مأخذ:یافتههایتحقیق 1595،

1. Urban growth boundary policy
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در مرحلة سوم شا صها بر اساس ضریب وزندهی مرزهای فازی طبق جدول  0توسط جامعة آماری امتیازبندی شد.
مزیت این مرحله در این است که درجة اهمیت شا صها هم در تحلیل کلی موضوع مقاله مشخص شد هم بر اساس
مؤلفههای  DPSIRتعیین شد .البته ،به علت متنوعبودن درجة اهمیت وزنها اولویتبندی شا صها در مدل
تصمیمگیری چندمعیارة  TODIMو همچنین آزمون تحلیل مسیر به واقعیت نزدیکتر واهد بود .به همین دلیل،
رتبهبندیها طبق وزندهی مرزهای فازی انجام پذیرفت .نکتة اصلی پرسشنامه در این است که ،با توجه به حساسبودن
و پیچیدهبودن فرایند تحلیل شا صها ،باز وانی و تشریح پرسشنامه برای هر جامعة آماری بهطور جداگانه و در هر
مرحله حدود  03الی  61دقیقه زمان برده است .از طرفی ،برای رسیدن به نتایج ملموس در تبیین شا صها ،امتیاز و
وضعیت هر شا ص در دو بخش کیفی و کمی در پرسشنامه قید شده است.
هاومؤلفهها 


شاخص
.کالسبندیمرزهایفازیاهمیت

جدول8
کالس 

میزاناهمیتوبرتری 

دامنةفازی 

I
II
III
IV
V
VI
VII

یلی زیاد

6.1-1

زیاد

0.1-6.26

نسبتاً زیاد

2.01-0.63

متوسط

2-2.06

نسبتاً ضعیف

5.21-5.33

ضعیف

3.1-5.26

یلی ضعیف و ناچیز

3.35-5.63

در مرحلة چهارم ،پیش از توزیع پرسشنامة نهایی ،امتیاز شا صها در مرحلة سوم نیز در کنار شا صها در
پرسشنامه قید شده است تا جامعة آماری با آگاهی از آرای دیگر اعضای پانل پرسشنامه امتیاز نهایی هر شا ص را
مشخص کنند .این مرحله بهعنوان مرحلة نهایی تحلیل دلفی بوده و پس از جمعآوری پرسشنامه مجموع امتیازهای
بهدستآمده وارد مدل تصمیمگیری چندمعیارة  TODIMبرای رتبهبندی شا صها و مؤلفهها در ارتباط با مدل DPSIR

شد .همچنین ،برای مشخصکردن نحوة روابط بین مؤلفههای پنجگانة مدل بر اساس ضریب شا صها ،از آزمون تحلیل
مسیر استفاده شد .روجی مرحلة چهارم در قالب جدول  0ارائه شده است.
روجی جدول  0بر اساس روش تصمیمگیری چندمعیارة  TODIMنشان میدهد که مؤلفة نیروهای محرکه یا
پیشران 5با امتیاز  3/012بیش از دیگر مؤلفهها از نظر جامعة آماری نخبگان بر تولید فضای رانتی تأثیر داشته است.
درواقع ،از نظر جامعة آماری برای کنترل رانت و آثار ناشی از رانت در سا ت شهری باید بر نیروهای پیشران تأکید
بیشتری شود .زیرا این مؤلفه شامل شا صها و روندهای مبین اقتصاد پولی یا چر شی است که از نماگرهای اقتصاد
کالن کشور و حسابهای اقتصادی استان استخراج شده است .در نتیجه ،در مدیریت فضا باید این مؤلفه را در اولویت
برنامهریزی قرار داد .شایان ذکر است مدیریت شا صهای این مؤلفه «دستورکار و اقدام ملی در حوزة اقتصاد کالن» را
میطلبد.
در رتبة دوم مؤلفة تأثیر 2با امتیاز  3/050قرار دارد .این مؤلفه متغیرهای اقتصاد زمین و مسکن شهر زنجان و در ارتباط با
سا ت شهر درجة ترمیم سا ت فضایی شهر به تفکیک عرصههای آمادهسازی (میزان کاهش زمینهای توسعهنیافته

1. Driving Force
2. Impact
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بهعنوان بستر مکانی کنش رانتجویی بازتوزیعی) را دربر میگیرد .این مؤلفه بهعنوان یک فرایند مؤثر با امکان هدایت نسبی
نه کامل آن در سطح مدیریت و اقتصاد محلی شهر میتواند از طریق کنترل بازار زمین و مسکن در شهر تولید فضای رانتی
را تعدیل کند .بنابراین ،جامعة آماری نخبگان بر این باور است که تشدید فضای رانتی تولیدشده در سطح شهر در محدودة
طرحهای آمادهسازی در قالب تعاونیهای مسکن ناشی از عدم مدیریت شا صهای این مؤلفه است.
سومین عامل تأثیرگذار شامل مؤلفة فشار 5با امتیاز  3/030است .این مؤلفه بر زمینههای فضایی و غیرفضایی کنش
رانتجویی در فرایند توسعة زمین مسکونی از طریق سیاستهای آمادهسازی زمین در شهر زنجان تأکید میکند .جامعة
آماری نیز بر آن است که این مؤلفه بهویژه در زمینة شا صهای کمی و کیفی عرضة زمین فشارهای زیادی بر بخش
مسکن و زمین در شهر زنجان وارد میکند .یکی از مهمترین مظاهر آن ایجاد بستر فضایی از طریق اجرای ناقص
طرحهای آمادهسازی و عرضة زمین مسکونی توسعهنیافته در قالب اوراق بهادار به بازار مستغالت شهری برای استخراج
رانت بازتوزیعی و افزایش شا ص قیمت زمین و مسکن (فشار) در شهر زنجان است.
مؤلفة پاسخ 2با امتیاز  3/051در رتبة چهارم قرار دارد .این مؤلفه عمدتاً واکنشهای نهادی ،مدیریتی ،و قانونی در
چارچوب شهرسازی ا تیارگرا 0را شامل میشود که با توجه به نارساییهای بهوقوعپیوسته در مؤلفهها و شا صهای
مراحل پیشین مدل  DPSIRعمدتاً شامل اعمال ضوابط برای تعیین محدودة رشد شهر و تشویق تراکم سا تمانی در
محدودة موجود شهر است .درواقع ،از نظر نخبگان شهری ،شا ص پاسخ مواجهة نهایی به نسبت شدت تولید فضای
رانتی است .البته ،از نظر نخبگان شا ص تعیین محدودة رشد شهری ذیل این مؤلفه به انتقال تولید زمین توسعهنیافته
برای پوشش رانتجویی بازتوزیعی ( رید و فروش زمین توسعهنیافته به شکل اوراق بهادار) در قالب تفکیکهای موسوم
به باغشهرها در ارج از محدودة شهر زنجان منجر شد که در دهههای ا یر یکی از عوامل بروز نارسایی در سا ت شهر-
منطقه 6زنجان است.
در رتبة پنجم نیز مؤلفة وضعیت 1قرار دارد .این مؤلفه با امتیاز  3/166ضریب اهمیت متوسطی دارد و جامعة آماری بر
آن است که در شرایط عدم مدیریت سایر مؤلفهها در عمل نمیتوان تأثیر منفی شا صهای ذیل این مؤلفه را حذف یا
تعدیل کرد .مؤلفة وضعیت هم دو جنبة فضایی و غیرفضایی را شامل میشود .جنبة فضایی تبیین نارسایی سا ت شهر و
جنبة غیرفضایی آن سطح و شدت کنش رانتجویی بازتوزیعی در عرصة زمینهای توسعهنیافتة عرضهشده در بازار زمین
شهری زنجان است.
بررسی کلی شا ص بدون درنظرگرفتن موقعیت آنها در مدل نشان میدهد که جامعة آماری نخبگان بیشتر بر تأثیر
شا صهایی چون سهم قیمت زمین در قیمت تمامشدة مسکن با ضریب 3/036؛ سهم ارزش افزودة نفت در تولید
نا الص دا لی با ضریب 3/032؛ نسبت نقدینگی در تولید نا الص دا لی با ضریب 3/006؛ مدت زمان پروانة سا تمانی
صادره برای بیشتر از  13درصد قطعات مسکونی تفکیک طرحهای آمادهسازی با ضریب 3/063؛ سهم ارزش افزودة
امالک و مستغالت در تولید نا الص دا لی با ضریب 3/065؛ نسبت تعداد قطعات تفکیکی مسکونی به قطعات قابل
تفکیک مجاز با ضریب 3/021؛ و ارزش افزودة سا تمان در تولید نا الص دا لی ( )GDPبا ضریب  3/050تأکید دارند .از
نظر آنها ،اقتصاد رانتیر و فرایندهای آن تعیینکنندة اصلی فرمهای متناسب کالبدی -فضایی در سطح شهرها و کشور

1. Pressure
2. Response
3. Authoritarian urban development planning
4. City-region
5. State
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است .در این میان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دولت و سایر نهادهای عمومی در تأمین زمین و مسکن از منظر نظریة
انتخاب عمومی نیز با مدعای تأمین منافع عمومی به سمت بیشینهسازی منافع فردی سوق داده میشود .در نتیجه ،این
فرایندها در شهریشدن رانت جنبة زیربنایی و پیشران دارد .البته ،نوع مدیریت فضای کالبدی شهر در قالب طرحهای
توسعة شهری و تصمیمات موردی در مراجع قانونی شهرسازی در تعدیل یا تشدید اثرهای آنها نقش دارد .بر همین مبنا،
از نظر جامعة آماری ،نخبگان شا صهایی مانند تغییر ضریب همپیوندی فراگیر سا ت شهر در فرایند رشد ادواری
عرصههای آمادهسازی زمین مسکونی با ضریب 3/230؛ نسبت تعداد پروانههای سا تمانی صادره در قطعات مسکونی
الی به کل قطعات الی طرحهای آمادهسازی با ضریب 3/032؛ سا تار درآمد دولت با ضریب 3/050؛ نرخ رشد تعداد
بنگاههای معامالت ملکی با ضریب 3/002؛ و تغییر ضریب عمق فضا به تفکیک طرحهای آمادهسازی در فرایند رشد
ادواری عرصههای آمادهسازی زمین مسکونی با ضریب  3/200جنبة روبنایی و تأثیرپذیر دارد.
اساسوزندهیTODIM

.ضریباهمیتشاخصهایمدلDPSIRبر

جدول5

طبقهبندی
DPSIR

نیروهای محرکه()D
3/012

ابعاد 

سهم اقتصاد دولتی در GDP

 TODIM
3/130

سهم ارزش افزودة نفت در GDP

3/032

نسبت اشتغال دولتی در شهر

3/061

سا تار درآمد دولت با نفت

3/050

نسبت نقدینگی به GDP

3/006

سهم قیمت زمین در قیمت تمامشدة مسکن

3/036

نرخ رشد ساالنة قیمت یک متر مربع زمین مسکونی

3/630

نرخ رشد ساالنة قیمت یک متر مربع سا تمان مسکونی

3/132

اقتصاد چر شی

ارزش افزودة سا تمان در GDP

3/050

توسعة زمین

نسبت تعداد پروانههای سا تمانی صادره در محدوده به کل پروانة سا تمانی صادره در کل شهر

3/036

اقتصاد چر شی

شهریشدن رانت

تأثیر(3/050 )I

شاخص 

نسبت تعداد پروانههای سا تمانی صادره در قطعات مسکونی الی به کل قطعات الی طرحهای
سا ت شهر

آمادهسازی
مدت زمان پروانة سا تمانی صادره برای بیشتر از  80درصد قطعات مسکونی تفکیک طرحهای
آمادهسازی

شهریشدن رانت
فشار(3/030 )P

توسعة زمین

توسعة زمین
اقتصاد چر شی

وضعیت(3/616 )S

شهریشدن رانت
سا ت شهر

مأخذ:یافتههایتحقیق 1595،


3/062
3/063

نرخ رشد تعداد بنگاههای معامالت ملکی

3/002

نسبت تعداد زمین تفکیکی به تعداد اعضای تعاونی مسکن

3/102

نسبت تعداد قطعات تفکیکی مسکونی به قطعات قابل تفکیک مجاز

3/021

نسبت تعداد قطعات تفکیکی مسکونی متعلق به تعاونیهای مسکن کارکنان دولت تفکیک طرحهای
آمادهسازی

پاسخ(3/051 )R

ضریب

3/005

تعیین محدودة رشد شهر ()UGB

3/611

بودجههای عمرانی و جاری شهرداری زنجان

3/601

سهم ارزش افزودة امالک و مستغالت در GDP

3/065

نرخ رشد ساالنة قیمت سهام زمین

3/101

متوسط تعداد معامالت یک قطعه زمین الی

3/016

ضریب همپیوندی فراگیر سا ت شهر در فرایند رشد ادواری

3/230

ضریب عمق فضا در فرایند رشد ادواری سا ت شهر

3/200
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درنهایت ،برای تبیین میزان و نحوة اثرگذاری مؤلفههای پنجگانة مدل  DPSIRبر تولید فضای رانتی بر اساس
پرسشنامة تحلیل دلفی از آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است .این آزمون برای تشخیص رابطة علی بین متغیرهای
تأثیرگذار و تابع استفاده میشود و با استفاده از تحلیل رگرسیونی و بتای استاندارد آمارهها ،ارتباط میان شا صهای
طبقهبندیشده در مؤلفههای پنجگانه (پیشران ،فشار ،تأثیر ،وضعیت ،و پاسخ) با مؤلفة تولید فضای رانتی شهر زنجان
مشخص میشود .در این آزمون ،نتایج تحقیق بهصورت اثر مستقیم ،اثر غیرمستقیم ،اثر کل و مدل معادالت سا تاری
ارائه میشود .اثر کل ،بهعنوان مهمترین پارامتر تحلیل مسیر ،حاصل جمع اثر مستقیم و غیرمستقیم است .مقدار اثر کل
باید باالتر از  3/0باشد تا یک رابطة معنادار بین متغیر وابسته و مستقل بهوجود آید و اگر اثر کل بین  3/0تا  3/0باشد،
همبستگی معنادار و مطلوب است و اگر بیش از  3/0باشد ،همبستگی بسیار مطلوب است .همچنین ،اگر مقدار اثر
غیرمستقیم بیشتر از اثر مستقیم باشد ،نشاندهندة کاذببودن نتیجة محاسبههای آماری است.
در شهر زنجان ،طبق نتایج شکل  ،2با توجه به گستردهبودن تبیین روابط متغیرها ،در این مقاله میزان اثر مستقیم
بهعنوان ضریب بتای استاندارد بهعنوان مهمترین مؤلفة تحلیل بررسی واهد شد .اثرهای غیرمستقیم نیز بهصورت
طوط غیرممتد با ضرایب غیراستاندارد مشخص شده است .ناگفته نماند که تحلیل آزمون مسیر با ضرایب رگرسیونی بر
اساس سطح اطمینان  31درصد انجام یافته است که بر این اساس مقدار سطح معنیداری مؤلفهها  3/333است .در
نتیجه ،فرضیة صفر ( )H0را رد میکند و نتایج تحقیق قابل تعمیم به کل شهر زنجان است .همچنین ،در بررسی اثر
مستقیم مؤلفهها ،که با استفاده از آمارة بتا در آزمون رگرسیون طی چندگانه بهدست میآید ،نتایج نشان داد که
شا صهای کنترل محدودة شهری با اثر مستقیم  3/120بیشترین ارتباط را با سا ت شهری مبتنی بر رانت دارد .به
عبارتی ،جامعة آماری در تبیین روابط بین مؤلفههای مستقل و وابسته بر این باورند که صرفنظر از تأثیر مؤلفههای
محیط کالن بهویژه فرایندهای اقتصاد رانتیر آنچه در چارچوب اقدامهای محلی مدیریت شهری میتواند سا ت شهری را
با تعدیل تولید فضای رانتی کنترل کند شا ص تعیین و کنترل محدودة شهر است .این مؤلفه در مدل  DPSIRبهعنوان
مؤلفة پاسخ است .همانطور که گفته شد ،مؤلفة پاسخ بر واکنشهای مدیریتی بر کنترل فضای کالبدی شهر در برابر
تغییرات تکیه دارد.

.روابطعلیبینمؤلفههایتبیینفضایرانتیشهرزنجانباتحلیلمسیر 

شكل2
مأخذ:یافتههایتحقیق 1595،
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نتیجهگیری 

صیصة اصلی نظام اقتصادی رانتیر در مقیاس اقتصاد ملی و شهری در ایران غلبة اقتصاد چر شی 5و پول در حال
گردش حاصل از درآمد نفت بهعنوان رانت ارجی است .بنابراین ،نظام اقتصادی مذکور در فرایند فضایی بازتولید ودش
شهرها را بهعنوان فضایی انتخاب میکند که بستری را برای رانتجویی بازتوزیعی فراهم نماید .از آنجا که الصترین
شکل رانتجویی بازتوزیعی انتقال پول از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر است ،یافتههای تحقیق نشان داد که تولید
زمین توسعه نیافته برای تحقق رانت مطلق و بازتوزیعی حتی با عاملیت نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و کنش
اقتصادی آنها در هر یک از مراحل توسعة زمین مسکونی از جمله اجرای طرحهای آمادهسازی زمین مسکونی در شهر
زنجان میتواند بروز و ظهور یابد .در چنین شرایطی ،رانت ناشی از تخصیص ناکارآمد زمین مسکونی شهری در بسیاری
از زمینهها به دلیل بروز ارزش مبادالتی زمین محدود به گروههای اص به لحاظ اقتصادی -سیاسی شده است که
درواقع شکل شهر را تعیین میکند و آن را بر اساس نیازها و واستههای شخصی ود تعیین میکنند.
یافتههای مقاله نشان داد ،صرفنظر از تأثیر مؤلفههای محیط کالن بهویژه فرایندهای اقتصاد رانتیر ،در حال حاضر
شا صهای کنترل محدودة شهری با اثر مستقیم  3/120در حوزة ا تیارات و اقدامهای محلی مدیریت شهری بیشترین
تأثیر مثبت را جهت انسجامبخشی سا ت شهری برآمده از تولید فضای رانتی دارد .در مقابل ،شا صهای کالن
اقتصادی ،که عمدتاً تحت تأثیر عملکرد دولت رانتیرند ،با اثر مستقیم  3/013اثر مثبت کمتری نسبت به دیگر مؤلفهها
دارند .زیرا این مؤلفهها به تضعیف زیرسا تهای مدیریت شهری میپردازند و با تضعیف مدیریت شهری و عدم امکان
کنترل سا تارهای اقتصادی کالن مولد رانت مدیریت شهری نهتنها نمیتواند رفتارهای اقتصادی عامالن و نهادهای
عمومی دولتی و غیردولتی درگیر در هریک از مراحل توسعه و عرضة زمین مسکونی در طرحهای آمادهسازی (از انتخاب
زمین ،تهیه ،تصویب تا توسعة کامل زمین) را کنترل و هدایت کنند ،بلکه تولید فضای رانتی شهر تحت تأثیر کنشهای
رانتجویانة عامالن مذکور در همراهی با جریانهای کالن اقتصادی مولد رانت تشدید میشود .در این رابطه ،یافتههای
آماری نشان میدهد که شا صهای سهم قیمت زمین در قیمت تمامشدة مسکن با ضریب 3/036؛ سهم ارزش افزودة
نفت در تولید نا الص دا لی با ضریب 3/032؛ نسبت نقدینگی در تولید نا الص دا لی با ضریب 3/006؛ مدت زمان
پروانة سا تمانی صادره برای بیشتر از  13درصد قطعات مسکونی تفکیک طرحهای آمادهسازی با ضریب  3/063بیشترین
تأثیر را در تولید فضای رانتی از نظر رتبهبندی مدل تودیم دارد.
با توجه به یافتههای تحقیق در زمینة تأثیر نیروهای مختلف اقتصادی -اجتماعی و مدیریتی در تولید فضای رانتی در
شهر زنجان ،بهمنظور بهبود وضع موجود و حرکت به سمت تولید فضای شهری مطلوب ،اجرای سیاستهای ذیل
ضروری است:
هدایت منابع درآمدی نفت و کمکهای بالعوض دولت به ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمدهای مولد بهمنظور
کنترل جریان نقدینگی در فضای شهری
جلوگیری از رید و فروش اوراق بهادار قطعات تفکیکی مسکونی توسعهنیافتة فاقد سند مالکیت با برقراری نظام
مالیاتستانی هوشمندانه و هدفمند
توجه به سیاستهای بازآفرینی شهری و استفاده از ظرفیت زمینهای الی موجود و بناهای فرسودة مسکونی
بهمنظور شتاببخشیدن به فرایند ترمیم سا ت شهر

1. Circulative economy
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تعیین حد بهینه و حداکثر ظرفیت جمعیتپذیری شهر و کویهای دارای طرح آمادهسازی و تهیة طرحهای توسعه و
عمران جامع شهر زنجان بر مبنای آن با هدف جلوگیری از افزایش محدودة شهر
جلوگیری از افزایش محدودة شهر و در عین حال جلوگیری از تولید فیش اوراق بهادار زمین از طریق بسط نظارت
هوشمندانه بر تفکیکهای غیرقانونی موسوم به باغشهرها در ارج از محدوده و حریم شهر زنجان
نظارت بر عملکرد تعاونیهای مسکن بهویژه تسریع زمان فرایند تبدیل زمین ام به زمین توسعهیافتة مسکونی از
طریق هدایت آنها برای تأمین زمین و مسکن بر مبنای تقاضای مؤثر و مصرفی
الزام به ا ذ سند مالکیت قطعات تفکیکی مسکونی در پروژههای آمادهسازی بالفاصله پس از تأیید طرح و نقشة
آمادهسازی در کمیسیونهای قانونی شهرسازی (کمیسیون مادة  1قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران) و موکولنکردن آن به زمان تحویل کوی از سوی شهرداری و صدور پروانة سا ت برای قطعات مسکونی
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