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 چكيده

 افازايش  طرفاي،  از. رود يما  رامار  به محيط زيست حفظ در بازار سازوكار ناكامي از اي نمونه اراضي تغيير كاربري

 تخريب معرض درردت  به را رقرها اطراف سبز فضاهاي توسعه، فشار و رقرنشيني گسترش جمعيت، روزافزون

 كساب حاداكثر   و بيشتر يور بقره راستاي در نفوذان يذ و نفعان ذي ررايط اين در. است داده قرار كاربري تبديل و

در اين ررايط تضاد مناافع مياان    .رود يم سبز و فيتباكي اراضي از دهندگان سود بوده كه منجر به استفادة توسعه

 تئاوري . راود  يم مناقشه يريگ ركل و بيشتر منافع به دستيابي دهندگان و ديگر نقادها منجر به رقابت براي توسعه

 رارايط  در راهكار ارائة نفعان بوده و براي و رفتارهاي غيرهمكارانة ذي مناقشه تحليل براي ها رهيافتي مناسب بازي

 نفعان تغيير كاربري اراضي دارآباد با تحليل استراتژيک تعامالت ذياساس اين تحقيق بر  .كارآمد است منافع ضادت

 اسااس  بار . گرفته اسات  انجام ها يباز غيرهمكارانه، استفاده از مدل گراف در حل مناقشة تئوري يها مدل رويكرد

ي مختلا  درباارة   هاا  تبصرهي قانوني و وجود بندها و ها تيرفافنتايا، يامل اصلي تغيير كاربري اراضي منطقه نبود 

گيري رورايي پيرامون تغيير كاربري اراضي است.  تغيير كاربري اراضي، مشخص نبودن مسئوليت نظارتي و تصميم

 و اصاالح  قاانوني موجاود   يهاا  تبصاره  و اراضاي  كااربري  تغيير خألهاي قوانين رود يم پيشنقاد بر اساس نتايا،

 ساپس  و يبناد  طبقاه  اكولوژيكي ارزرمندي راخص اساس بر منطقه سازي رود و اراضي رفاف ريادا بروكراسي

 ناامرغوب،  اراضاي  مالكان توليد از حمايتمنظور   به رود يمهمچنين پيشنقاد . رود صادرها  آن كاربري تغيير مجوز

 دهنادگان  توسعه از ماليات دريافتسازوكار  تبيين. رود سيدهندگان تأس توسعه از دريافتي يوارض ذخيرة صندوق

 ايجااد  با يكل طور . بهكند جلوگيري كاربري تغيير از تواند يم نيز مرغوب اراضي حفظ براي آن اختصاص و منطقه در

 رقري مرغوب اراضي حفظ جقت در مؤثر گامي توان يمدر تغيير كاربري اراضي  دخيل مختل  يها گروه بين تعامل

 .بردارت پايدار توسعة به رسيدن جقت در
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 مقدمه

بيولوژيك در استفاده از منابع حياتي همچون هوا، آب و غذا در متابوليسرم شرهري همچرون انگرل عمرل       نظر ازشهرها 

افرزاي    محي  زيستكند و بدين ترتيب خطر تخريب  طراف خود بيشتر طلب ميز اا ،تر باشد كنند. هر چه شهر بزرگ مي

 يناكرام  از يا نمونره  را يكشراورز  ياراضر  يكراربر  ريير تغ تروان  يم زين ياقتصاد دگاهيد از. (85: 1368)بحريني،  يابد مي

هاي هنري سيجويك فيلسوف  كه ريشه در انديشه 1بازار شكست مفهوم. آورد شمار به محي  زيست حفظ در بازار سازوكار

(، Bator, 1958كار گرفتره شرد )   توس  اقتصاددانان به 1950 ة( و نخستين بار در دهMedema, 2007انگليسي داشت )

است. در اين شراي ، ترجيح منافع شخصي توس   2بيانگر ناكارآمدي بازار آزاد در تخصيص كاال يا خدمات با كارآيي پارتو

و از منظر اجتمراعي، منجرر    برد ميآنان )بهينه پارتو( را از ميان  همةبهينه براي  ةابي به نتيجتينفعان امكان دس برخي ذي

شود. از ديدگاه استراتژيك، ايرن پديرده پيامرد رفترار      نفعان در برابر زيان اكثر آنان يا جامعه مي به سود تعداد اندكي از ذي

نگر  گريزي و بين  كوتاه ، ريسكياعتماد بياست كه ناشي از ي عقالنيت جمعي جا بهنفعان بر اساس عقالنيت فردي  ذي

 .(Madani, 2010; Madani and Hipel, 2011) استآنان 

اراضي  صاحبان ن وابه همين سبب مالك .قرار داده است ريتأثرا تحت  زيچ همهاقتصاد  ،امروزي ةدر مكتب سودانگاران

برراي چنرين   « هراي رقيرب   كراربري » رديگر از  اسرتفاده  و كراربري  ييرتغاقتصادي قوي به دنبال  ةزيانگبا  معموالًمستعد 

 كره  يزمران  در يكر ي ؛دارنرد  قررار  وساز ساخت بخ  در گذاران هيسرمابه دو دليل در مركز توجه  اراضي سبز ند.ا فضاهايي

 و فروش به كيحرت را آنها نِامالك و شود مي يكشاورز ياراض ةافزود ارزش باع   كه نباشد وساز ساخت مناسب ريبا نيزم

 ييوهروا  آب مطلروب   يشررا  در يرير قرارگ و ياراض نيا محيطي زيست تيفيك ليدل به دوم. دكن يم ياراض يكاربر رييتغ

 قررار  يمسركون  يهرا  مجتمرع  اير  يري اليو صورت به وساز ساخت يبرا گذاران هيسرما توجه مورد ياراض نيا كه است شهر

 نيبر  از منطقه يباغ و يكشاورز يها نيزم از درصد 19 ساله 36 ةدور در تهران شهر ةتوسع اثر در ،مثال طور به. رنديگ يم

 و شرده   انتخراب  ها نهيگز نيتر دسترسدر از يكي عنوان به ياراض يكاربر رييتغ  يشرا نيا در(. 32 :1390 ،يگيب) اند رفته

 معرض در توسعه و فروش د،يخر يبرا تبادل قابل ييكاال همچون و شان ياكولوژ يها ارزش گرفتن نظر در بدون ياراض

  يشرا كه برد يم باال را ملك متيق يافراط ينحو به گاه بنا، جاديا يبرا نيزم يتقاضا، گريد طرف از. ندگرفت قرار رييتغ

 كمربنرد  در ،مثال براي(. 36 :1390 ،يگيب) دكن يم جاديا يكشاورز يها يكاربر و تيفعال حفظ يبرا را ينامناسب و دشوار

 صد ،شب كي در مدت آورد، دست هب ساختمان مجوز آن يبرا بتوان كه يكشاورز ياراض از هكتار هر يبها به دنلن سبز

 يهرا  نيزمر  رفرتن  نيب از به منجر يمسكون ياراض زياد ياقتصاد ارزش(. 1373 ه،يشار) شود يم افزوده آن متيق به برابر

 رفرتن  براال . اسرت  شرده  يكشاورز يها نيزم رفتن وساز ختسا ريز به يعني يشهر ةتوسع ميمستق ريتأث اثر در يكشاورز

 يهرا  نيزمر  از استفاده عدم و يشهر ةتوسع ميرمستقيغ ريتأث اي شهر يكالبد ةتوسع اثر در سبز و يكشاورز ياراض ارزش

 يكراربر  رييتغ ياصل علل از يكي شهر ةمحدود به آنها كردن اضافه و متيق  يافزا و نيزم يسوداگر علت به يكشاورز

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Market failure 

2. pareto efficiency   
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متفاوت ازآنچه  يا گونه كاربري را اخذ مجوز استفاده از زمين به در اصطالح حقوقي تغيير (.38 :1390 ،يگيب) است ياراض

رسد اين تعريف در اراضي زراعري و براغي    اند كه به نظر مي دهكراست تعريف  شده ينيب  يمصوب شهري پ يها در طرح

 (.1387 ،يمشهد) فارغ از رويكرد حفاظتي است

 گسرترش فضراهاي شرهري و    وفشار توسعه ، شهرنشينيگسترش  ،دليل افزاي  روزافزون جمعيته ب ساليان اخير در

در معرض تخريب و تبديل قرار گرفته  شدت بهاراضي جنگلي، زراعي و باغي اطراف شهرها  ژهيو بهفضاهاي سبز  ،صنعتي

آمارها نمايانگر آهنگ سريع تغيير  ،هاي هوايي ر عكساطالعات موجود د ةدر ايران با مقايس اكنون همكه  طوري هب، است

 و مراترع  ها، جنگل كشاورزي، ياراض ةيرو يب بيتخر. است كشور يشهرها كالن حواشي در يباغ وكاربري اراضي زراعي 

 محسروس  اريبسر  ريير تغ نير ا وسعت و شدت رانيا در اما ،ستين رانيا كشور مختص فق  يمسكون مناطق به آن ليتبد

 يزنردگ  شرهرها  در جهران  تير جمع درصرد  45 از  يبر  كه دهد يم نشان ديجد يبرآوردها .(45 :1384 ،يمدمح) است

 متأسرفانه (. Christopher and Miller, 1999) رسد يم درصد 60 از  يب به تيجمع نرخ نيا 2030 سال تا و كنند يم

 در هرا  براغ  و زراعي اراضي كاربري حفظ نونقا تصويب رغم علي كه است يا گونه به اخير ساليان در امر اين صعودي سير

 و( هكترار  هرزار  20 سالي) اند شده خارج توليد ةگردون از كشاورزي اراضي از هكتار هزار 140 از بي  تاكنون ،1374 سال

 كنروني  هراي  سياست با و دارد باغي و زراعي زمين هكتار ميليون 7/18 ايران كه است حالي در. اين اند داده كاربري تغيير

 كشاورزي هاي زمين كاربري تغيير روند ،دليل همين به. است بعيد بسيار شود اضافه آنها مساحت به كه اين احتمال دولت

 هرا،  جراده  ويالها، مسكوني، فضاهاي به آنها تبديل از جلوگيري و فضاها اين از صيانت لذااست.  كننده نگران بسيار كشور

 ريير تغ نديفرا. است يضرور ياراض داريپا تيريبا مد آنها توليدي و اكولوژيكي توان حفظ كنار در غيره و صنعتي تأسيسات

 برين  ازو  گيراهي  پوش  حاصلخيز، هاي خات رفتن بين از نظير متعدد محيطي زيست مشكالت بر عالوه ياراض يكاربر

 متعددي اقتصادي و اعياجتم آثارمنجر به  شده، حفاظت و بكر يعيطب مناطق به تعرض گياهي، و جانوري هاي گونه رفتن

شردن   سراز  زمينه و كشاورزي هاي زمين سوداگري باغي، محصوالت توليد كاه  غذايي، وابستگي نشيني، حاشيه قبيل از

 طور به تهران شهر اطراف ينواح مثال يبرا. است شده يو ادار يمال يفسادها يريگ و شكل خواري زمين ةپديد گسترش

 قررار  تهرران  شهر يفضا گسترش و هجوم و تيجمع  يافزا و ياجتماع -ياقتصاد ةسعتو امواج ريتأث تحت يا سابقه يب

 ةمرحلر  در و يا هيحاشر  يمزروع ينواح اول ةوهل در و گذاشته سر پشت را خود ياصل يمرزها كه يا گونه بهاست،  گرفته

 يمسركون  يواحردها  بره  افزون روز ازين علت به سپس و كرده حل خود در يگريد از پس يكي را كينزد يروستاها دوم

 برا  اير  برنامه بدون يديجد يمسكون مناطق ها، شهرت ها، يكو ،يديتول مراكز يازهاين و تيجمع  يافزا علت به د،يجد

 ريير تغ در براب  مطالعه لزوم ،نيبنابرا(. 34 :1390 ،يگيب ؛112 :1370 ان،ينظر) اند آمده وجود به آن يحواش در يزير برنامه

 مقابله يراهكارها ستيبا يم و بوده يضرور شهرها در بانيپشت و كياكولوژ باارزش ياراض حفظ جهت در ياراض يكاربر

 تهرران  دارآبراد  ياراضر  يكراربر  ريير تغ رونرد  اسرت  شرده  يسع مطالعه نيا در. گردد ارائه يكاربرد صورت به دهيپد نيا با

 يراهكارهرا  هرا  يبراز  ةير نظر ةكارانر رهميغ مردل  بره  توجره  برا  تينها در و مشخص نفوذان يذ و نفعان يذ ،يساز مدل

 كه كرد اشاره تهران دارآباد ياراض يكاربر رييتغ به توان يم ياراض يكاربر رييتغ يها نمونهاز جمله . گردد ارائه يشنهاديپ

 ليتبرد  در 5 ةماد ونيكمس و يشهرساز و يمعمار يعال يشورا و است هگرفت انجام آن يرو مطالعات زين قيتحق نيا در
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(. 1392 ران،ير ا ةروزنامر ) رسراندند  بيتصرو  بره آن را  و بروده  لير دخ يمسكون به يكشاورز و سبز يفضا ياراض يكاربر

 تهرران  يعيطب يها تفرجگاه نيباتريز و نيتر بزرگ از يكي عنوان به سانيپرد پارت يواگذار موضوع به توان يم نيهمچن

 عمرده  گذشرته  در كره  زير ن دماوند شهرستان در(. 1391 ،رانيا عصر يخبرگزار) كرد اشاره وساز ساخت براي ها يتعاون به

 ياقتصراد  تير فعال عنروان  بره  ياراض فروش و ديخر اكنون متأسفانه ،بود متمركز يكشاورز بخ  در آن ياقتصاد تيفعال

 بره  متعلرق  كره  را منطقره  يها نيزم از يبخش شهرستان نيا در سودجو افراد نيهمچن. است مطرح شهرستان نيا ةعمد

 .(1385 ،يبيخط) اند رسانده فروش به و كيتفك يرقانونيغ صورت به تاس دولت

 كير اكولوژ خردمات  ةارائ و شهرها يداريپا يبرا( سبز ياراض) ها باغ و يكشاورز يها نيزم ارزش به توجه با ،نيبنابرا

 و شرتر يب ياراض نيا تيحساس ،ييغذا تيامن نيتضم يبرا شهرها در يجوامع نيچن وجود لزوم نيهمچن و منطقه در آنها

 هرم  ياراضر  نير ا يكراربر  ريير تغ و ليتبد يبرا تقاضا ،ياراض تيمحدود و تيجمع  يافزا به توجه با نيز .شود يم شتريب

 انيسرودجو  ، يشرا نيا در. ندا يشخص سود حداكثر و شتريب يور بهره دنبال به نفوذان يذ و نفعان يذ تاًينها و شده شتريب

 يگراه  بير ترت نير ا بره  و بروده  منطقره  در يداريپا جاديا دنبال به مردان دولت و ها سازمان يبرخ و شتريب سود دنبال به

 دنبرال  بره  بخ  هر آن در كه شده است مناقشه كي اي رقابت كي يريگ شكل به منجر و شده داريپد اهداف در تعارض

 از اسرتفاده  با سپس. شود فهم بلقا و ساده امكان حد تا موجود ةمناقش شد يسع ابتدا قيتحق نيا در. است يشخص منافع

 ،يآب مناقشات همچون يمحيط زيست مسائل. شود يم اشاره آن به ادامه در كه گرفت انجام مناقشه ليتحل ها يباز يتئور

 يهرا  افتيره. دارند گيرنده تصميم چند نيز و بوده ارهيچندمع يتيماه يدارا ياراض يكاربر رييتغ چون يموارد و ها يآلودگ

 بره  تروان  يمر  جملره  از كره  شرده  شرنهاد يپ يمسرائل  نيچنر  يبررا  ياتير عمل يها پژوه  چارچوب در زين يوتمتفا يعلم

 و الگوريتم ژنتيك اشاره كرد.  1ELECTRE, 2SMART, 3TOPSIS, 4PROMETHEE, 5AHP, 6ANPيها روش

ايرن رهيافرت    ،فررد  هحصررب هراي من  رغم ويژگري  علي در نظر گرفت. ها افتيرهتوان يكي از اين  ها را نيز مي بازي ةنظري

 ,Madaniي داشرته اسرت )  محيطر  زيسرت در تحليرل مناقشرات    7MCDMهاي راهكار در ارتباط باتاكنون كاربرد كمي 

 استفاده زانيم مناقشات نيا حل براي شده گرفته كار هب يها يباز ةينظر گوناگون يها مدل نيب در نيهمچن( 233 :2010

 يبرخر  .اسرت  بروده  همكارانره  فيتعرار  و هرا  مردل  از كمتر اريبس رهمكارانهيغ يها تعادل فيتعار و 8GMCRⅡ مدل از

 انرد  دانسرته  هرا  MCDM بره  آنها شباهت را يمحيط زيست مناقشات در همكارانه ميمفاه به شتريب  يگرا ليدل نامحقق

 را يواقعر  ناقشرات م بره  آنهرا  برودن  تر هيشب و رهمكارانهيغ يها مدل از استفاده انعطاف(. 1391 ،يمحمد ملك و ييصفا)

 توان يم را رانيا در ياراض يكاربر رييتغ ةنيمز در آمده وجود هب بحران. دكر انيب ها مدل نيا يكارآمد گريد علت توان يم

 وجرود  هبر  اختالفرات  در يمتفاوت نفعان يذ و رندگانيگ ميتصم كه چرا ،گرفت نظر در كياستراتژ يباز نمونه كي عنوان به

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Elimination and Choice Expressing Reality 

2. Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound 

3. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

4. Preference ranking organization method for enrichment evaluation 

5. Analytic Hierarchy Process 

6. Analytic Network Process 

7. Multiple Criteria Decision Making 

8. Graph Model for Conflict Resolution decision support system  
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 به دنيرس يبرا و شندياند يم خود اهداف و منافع يابيدست به شتريب آنها از كي هر و دارند نق  يربركا رييتغ دربارة آمده

 GMCR Ⅱة رهمكارانر يغ مدل از استفاده با شده يسع قيتحق نيا در. ندا موانع و موارد ياريبس از يتخط به حاضر آنها

 ارائه تهران دارآباد ةمحل سبز ياراض و يكشاورز و يباغ ياراض يكاربر رييتغ از يريجلوگ براي ييشنهادهايپ و رهنمودها

 .شود

 

 ينظر يمبان

 بر رندهيگ ميتصم هر ميتصم يعني ،دارد وجود متقابل ارتباط و يوابستگ طرف چند اي دو ميتصم نيب آن در كه يتعامالت به

(. 1386)عبردلي،   نرد يگو يمر  يباز ،رديپذ يم ريتأث آنها ماتيتصم از و گذاشته ريتأث رندگانيگ ميتصم گريد منافع و ميتصم

ترر   سازي آن ترا حردي كره آسران     هاي يك مناقشه و ساده ترين جنبه يك مدل بازي يا مناقشه نيز تخميني است از عمده

با  2نيومان  فان جان ،. در ادامهكردمطرح  1والدگراو مزيج بار نينخسترا  ها يباز ةينظر(. Fang et al., 1993درت گردد )

 هاي پس از جنگ د. در سالكرمستقل در علم رياضي معرفي  ةها را يك شاخ بازي ةنظري 1828سال  در ياالتنگارش مق

هاي همكارانه متمركز  بازي ةويژه نظري ها و به بازي ةهاي كمي نظري رهيافت ةدامن ةها بر توسع پژوه  ةجهاني دوم عمد

تعريف استراتژي بهينه را تعميم داد كره   3ن   جان 1951ل بازي معماي زنداني مطرح شد. در سا 1950گرديد تا در سال 

)عبدلي،  شهرت يافت 4تعادل در هر بازي غيرهمكارانه ممكن گرديد كه تعريف وي به تعادل ن  ةآن يافتن نقط ةوسيل هب

ژه وير  هرا بره   برازي  ةي نظرير ريكرارگ  هبشاهد رشد و گسترش  2000و  1990هاي كه در دههدر نهايت بايد گفت (. 1386

 ،يمحمرد  ملرك  و ييصرفا ) دارد ادامه زين همچنان كه ميا بوده محي  زيست و آب منابع مسائل در GMCR Ⅱ رهيافت

 يبنرد  طبقره  و مختلرف  انرواع . رديگ يو با اطالعات كامل قرار م رهمكارانهيغ يباز يها مدل گروه درگراف  مدل (.1391

 .است 1 شكل مطابق ها يباز ةينظر مدل

هاها  ن ری   از  د 

ها   یر ک ی  رو 
) ر ی ات نسبی(

ها  ک ی  رو 
) ر ی ات عدد (

   ی  و    ی   تا

ن ری  درا ا

 ر  نر ا 

 ر   سترد 

ن ری   از  در  ا ت ه کاران 







 د   را   را      ناقش    ی  و    ی   ناقش 

 (.127: 1393 ،يمحمد ملک و ييصفا( )Hipel and Fang, 2005: 17بازي ) ةفنون نظري ةنام . رجره1ركل 

 مهم اعمال اي ها انتخاب ةمجموع كنان،يهمان باز اي رندگانيگ مياست كه شامل تصم يجزء اساس 3 يگراف دارا مدل

 كره  يبراز  ممكن جينتا و ها تيوضع از كي هر به نسبت رندگانيگ ميتصم از كي هر يها تياولو گيرنده، تصميم هر يبرا

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. James waldegrave 

2. john von neumann 

3. john nash 

4. Nash Equilirium 
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 اسرت.  گرردد  ميسره  آنها در يباز تكامل نديفرا خالل در آنها انتخاب و ها ياستراتژ رييتغ با است قادر گيرنده تصميم آن

(Madani, 2011: 1954)است 2صورت شكل  مطالعه به نيحل مسئله در ا ندي. فرا. 

ی قاو  ایند  شقان 

نا دنری   ی   

اه  نی  

یندش  اه تی  و

 ا تنا زا    اه تی  و

یبسن تا ی ر 

 در   اه  رادیا 

 دا  

و ریس  
ی  ت ا  ی    و  ی    

 ییا نهار  ار  تاع  ا 
نا دنری   ی   

یزا لدم

 یل ت و  یزجت

 

 (.128 :1393 ،يمحمد ملک و ييصفا)GMCR  (Fang et al., 1993: 5 )فرايند حل مسئله در . 2ركل 

 در براب  رهنمرود  ةارائ براي يا مطالعه 1393 سال در ييصفا و يمحمد ملك ها، يباز ةينظر و محي  زيست ةنيزم در

 انيب نفعان يذ ييسودگرا بر يمبتن رفتار را اچهيدر بيتخر لعام و دادند انجام هياروم ةاچيدر در يآب منابع داريپا يحكمران

 زير آبر ةحروز  كننردگان  مصرف نيب اختالف يبررس دربارة همكاران و يگنج( 134 :1393 ،ييصفا و يمحمد ملك) دندكر

 ها يباز ةينظر يريكارگ هب يايمزا نييتب به خود مطالعات در زين يمدن( Ganji et al., 2007: 534) دندكر قيتحق ندهيزا

 ,Madani) پرداخرت  محي  زيسرت  و يآب  منابع يگذار استيس و يزير برنامه مسائل در يساز نهيبه مرسوم يها روش بر

 يزانيهرار  ن  و ن  ةهمكاران يزن چانه يها حل راه بر يمبتن يروش يريكارگ هب با گريد يا مطالعه در يو(. 236 :2010

 ژهير و بره  نفرع  يذ يهرا  گروه و يردولتيغ يآب برق يها پروژه انيمجر نيب قتواف و يهمكار يريگ شكل امكان يبررس به

 :Madani, 2011) دكرر  اقدام يآب برق يها روگاهين از يبردار بهره مجدد مجوز ديتمد نديفرا در محي  زيست طرفداران

 ةنر يبه صيتخصر  براي يافتيره همكارانه، يها يباز ةينظر از استفاده با يا مطالعه در زين همكاران و يشمچيابر(. 1965

 ,.Abrishamchi et al) دندكر ارائه هياروم ةاچيدر زيآبر ةحوز در كردستان و يغرب ،يشرق جانيآذربا استان سه نيب آب

2011.) 

 دربردارنردة  آنهرا  از يبرخر  كه است هگرفت انجام يمتعدد مطالعات زين محي  زيست در Ⅱ GMCR كاربرد ةنيمز در

 ةير نظر يسرنت  يها افتيره رديگ به نسبت GMCR Ⅱ از استفاده يايمزا حيتشر به آنها. است نهمكارا و لگوريكةمطالع
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 ليتسره  در را GMCR Ⅱ يرير گ ميتصرم  بانيپشرت  سرتم يس يهرا  تير قابل و امكانرات  نيهمچنر  و دندكر اشاره ها يباز

(. Kilgour, 2005: 451) دادنرد  نشان را شوند يم حل اختالف حل يبرا گراف مدل با كه يمناقشات ليتحل و يساز مدل

 و ائرتالف  لير تحل يبررا  GMCR Ⅱ در استفاده مورد رهمكارانهيغ تعادل فيتعر ش  از 2008 سال در پليه و نهورايا

 يشرهر  آب منبرع  در يسم ةماد كي كردن دايپ يبرا يا مناقشه در كنانيباز نيب يهمكار براي ممكن تعادل نقاط افتني

 برر  كره  يا مناقشره  براي GMCR Ⅱاز 2010 سال در زين همكاران و يوسفي(. (Inohara, 2008: 351ند دكر استفاده

 برود  داده رخ كانرادا  يوياونترار  الرت يا جنروب  در يشهر يا قهوه ياراض يبرا ديجد يكاربر نييتع و مجدد ةاستفاد ةنحو

 مرذاكره  نرد يفرا در نفعران  يذ و رنردگان يگ ميتصم يروان يها  يگرا گرفتن نظر در براي مدل نيا از آنان. كردند استفاده

 التيتمرا  و هرا  تير مطلوب لير تحل برا  اسرت  قرادر  مذكور مدل كه كردند انيب آنان. ندرفتگ  بهره ديجد يكاربر نييتع يبرا

 Yousefi et) دهرد  ارائره  شانيا به ممكن يها ياستراتژ نيسودمندتر اتخاذ براي يثرؤم هايشنهاديپ رندگان،يگ ميتصم

al., 2010: 243 .)ها يباز ةينظر با هياروم ةاچيدر ةمناقش ليتحل به كامل طور به يا مطالعه در 1391 سال در زين ييصفا 

 (.1391 ،يمحمد ملك و ييصفا) پرداخت

ها  يباز يةنظر ةرهمكارانيغ يها توان گفت مدل يم يمحيط زيست مناقشات ليه در تحلگرفتبر اساس مطالعات انجام 

همكارانره و   يهرا  ند. چرا كه مدلا ارجح اريبس MCDMي ها كيمكارانه و تكنه يها نسبت به مدل GMCR Ⅱ ژهيو به

و نرد  ا فرراوان  يساز برهياطالعات و كال ازمندين اي دارند يكم يريپذ انعطاف يمسائل نيحل چن يبرا MCDMي ها كيتكن

 ليتحل مدل از تفادهاس با مطالعه نيا در(. Kilgour and Hipel, 2005: 451است ) مشكل اطالعات نيا يةتهدر عمل 

 دارآبراد  ةمحلر  يبررا  كشرور  يشهر مناطق در ياراض يكاربر رييتغ ةمناقش بار  نياول يبراGMCR Ⅱ  با كمك مناقشه

 .است شده داده حيتوض ادامه در آن از استفاده روش و جينتا كه گرفت انجام و ليتحل

 

 تحقيق روش

 موجرود،  نيقوان و تهران دارآباد ةمحل يكشاورز و يباغ ياراض ژهيو هب ياراض يكاربر رييتغ ةسابق ةمطالع با قيتحق نيا در

 ،شرناخت  نير ا برا  سرپس  .شرد  شرناخته  آن نرد يفرا و رانير ا در يكراربر  ريير تغ تيوضرع  و گرفرت  صورت هياول مطالعات

 اسراس  برو  مناقشه ةخچيتار حسب بر آنها مشاركت زانيم اساس بر رانيگ ميتصم انتخاب .شدند نييتع رندگانيگ ميتصم

 در. برود ( مطلرع  افرراد  ،هرا  يخبرگزار و ها روزنامه ،يشهر يها طرح مصوبات، ،يادار مكاتبات شامل) موجود يرسم منابع

 انجام يها انتخاب. شدند انتخاب ،شده آورده 1 جدول در كه گروه 4 در رندگانيگ ميتصم و يساز ساده همناقش ،بعد ةمرحل

 در. دارند تهران دارآباد ياراض يكاربر رييتغ بح  در را مشاركت نيشتريب شده يمعرف گرانيباز كه است يصورت به هگرفت

 كره  دانست ييها نهيگز تنها توان يم را شده يمعرف يها نهيگز .شد يمعرف ييها نهيگز گيرنده تصميم هر يبرا يبعد ةمرحل

 دكنر  انتخراب  توانسرت  يمر  و داشرته  انتهرر  دارآباد ةمحل هاي باغ و يكشاورز ياراض يكاربر رييتغ ةمناقش در گريباز هر

 و گرفتره  مشرابه  مروارد  رديگر  در گريبراز  آن كه يماتيتصم گر،يباز يقانون اراتياخت حسب بر ها نهيگز انتخاب(. 1 جدول)

 .شد نييتع نند،يگز يبرم را آن خود هدف به دنيرس در و داشته انتخاب حق گرانيباز كه يموارد همة كلي طور به
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 دارآباد ةمحل هاي باغ و يكشاورز ياراض يكاربر رييتغ ةمناقش در رندگانيگ ميتصم از کي هر ياه نهيگز. 1 جدول

 ها نهيگز كد رندگانيگ ميتصم

 مجوز با ياراض يكاربر ليتبد 1 دهندگان توسعه
 دهندگان توسعه به نيزم فروش 2 نيزم مالكان

 يركارب رييتغ مجوز ياعطا 3 گيري تصميم يشورا و يكشاورز جهاد

 مجلس و دولت
 روستاها و شهرها يةحاش در ياراض يكاربر رييتغ نيقوان ديتشد 4

 ياراض فروش از يريجلوگ يبرا نيزم مالكان به مشوق ةارائ 5
 

 از سوي يخصوص مالك يدارا ياراض ديخر و يعيطب منابع به متعلق يعموم ياراض تصرف محور دو يدارا يباز نيا

( يكشراورز  و يبراغ  ياراض) ياراض يكاربر رييتغ عنوان با يكل صورت به نجايا در كه است رانخوا نيزم و دهندگان توسعه

 آورده ريز در آنها انتخاب علت و تهران آبادارد ياراض يكاربر رييتغ ةمناقش ياصل گرانيباز. است شده ليتحل و يساز مدل

 .است شده

كنند. اين گرروه منرافع خرود و     ي اراضي اقدام ميكاربر رييتغگذاري در جهت  اند كه با سرمايه كساني :دهندگان توسعه

 .استها( و صاحبان صنايع  بفروشو )بساز  دهند. مثال اين گروه سازندگان مسكن ترجيح مي زيچ  همهي را بر اقتصاد سود

ر كشراورزي  هايي نظير  و به فعاليت اند اند كه از گذشته در منطقه صاحب زمين بوده مالكان زمين كساني :نيزم مالكان

فروشند. اين افرراد شرامل    هاي خود را مي ي مالي باال مجاب شده و زمينشنهادهايپدر مقابل  اند. اين افراد عموماً مشغول

اراضي ملي بوده و مالكيت حقيقي  ةدارآباد تهران برخي از اين اراضي جر ةند. در محلا كشاورزان، دامپروران و روستانشينان

 ندارند.

نهادي كره مسرئوليت حفرظ و نظرارت برر       عنوان  بهسازمان جهاد كشاورزي  :گيري تصميم يشورا و يكشاورز جهاد

ي صرادر  محيطر  زيسرت ي الزم را براي تغييرات كاربري برر اسراس ضرواب     مجوزهاو همچنين  استدار  ، را عهدهاراضي

محري   هاي  ختلفي نظير سازماننيز متشكل از اعضاي م گيري تصميمنق  بسزايي را در اين بازي دارد. شوراي  ،دكن مي

 جهراد  ميتصم با گام هم آنها هاي نظر و داشته يريگ ميتصم قدرت كه استها و استانداري  طبيعي، شهرداري ، منابعزيست

 .است يكشاورز

 عنروان  بره ند. همچنين دولرت  ا گذاري دولت و مجلس باالترين نهاد اجرايي در كشور و مسئول قانون :مجلس و دولت

تواند با نظارت دقيق و تبيين سازوكارهاي  دارد. دولت مي آنها يايي قوانين مصوب، نقشي مهمي در حسن اجرابازوي اجر

 شفاف مشكالت را كمتر كند.

 صرورت اين است. به  شده  ارائه ،توانند پي  روي خود داشته باشند مي از بازيگران كي هرهايي كه  گزينه 2در جدول 

 نيقروان  بره  چنردان  و كننرد  يمر  يرير گيپ را خود كار مجوز بدون و مجوز با يكاربر رييتغ رراهكا دو با دهندگان توسعهكه 

 برا  خرود  يكشراورز  يهرا  نيزمر  فرروش  دنبرال  بره  دارنرد  كه ياقتصاد تيوضع با نيزم مالكان. نديستن بنديپا زين موجود

 يمروارد  در و نكنرد  صادر يكاربر رييتغ يبرا يمجوز كند يسع ديبا امكان حد تا زين يكشاورز جهاد. ندا خوب يها متيق

 يكراربر  رييتغ روند بر و دكن صادر مجوز  يشرا ةهم گرفتن نظر در با ديبا بيفتد اتفاق ياراض يكاربر رييتغقرار است  كه

 يريجلوگ يبرا ندنتوا يم شوند، محسوب مي كشور در يياجرا نهاد نيباالتر كه زين مجلس و دولت. باشد داشته نظارت زين



 399 )مطالعة موردي: اراضي محلة دارآباد تقران( تحليل مناقشة تغيير كاربري اراضي ي تئوري بازي دررهنمودها

 ،ياتير مال فير تخف شامل يدولت يها قيشوت ةارائ با ندنتوا يم نيهمچن. دكنن مصوب را الزم نيقوان ياراض يكاربر رييتغ از

 التيتسره  ةارائر  و يكراربر  ريير تغ خطرر  در و مسرتعد  ياراضر  در يكشراورز   محصروالت  ينيتضرم  ديخر متيق  يافزا

 برو  شكل مطابق زين آخر ةمرحل در. دكنن يريجلوگ ياراض نيا يكاربر راتييتغ از مذكور، ياراض مالكان به تر متيق ارزان

 .شد ليتحل و ييشناسا يباز يها تعادل تعادل، مختلف فيتعار اساس

 (Fang et al, 1993: 7) انسان رفتار و مختل  حل ميمفاه مشخصات. 2 جدول

 ها يژگيو
 حل مفهوم

 ينگر ندهيآ رفت پس در رغبت حاتيترج از يآگاه كياستراتژ سكير

 ن  يداريپا (حركت 1) كم هرگز خودش رديگ يم دهيرا ناد ها سكير

 كار محافظه كند؛ يم يريجلوگ سكير از
 يعموم تيعقالن يماورا (حركت 2) متوس  فيحر توس  خودش
 متقارن تيعقالن يماورا (حركت 3) متوس  فيحر توس  خودش

 يمتوال يداريپا (حركت 2) متوس  هرگز همه بخ  تيرضا رد؛يپذ يرا م ها سكير يبرخ

 كياستراتژ رد؛يپذ يرا م سكير
 محدودشده يداريپا (حركتh ) متغير كياستراتژ همه

  يدوراند يداريپا نامحدود كياستراتژ همه

 

 مطالعه مورد ةمحدود

از شرمال   كيلومتر مربرع  1/2محله به مساحت اين  .است شدهساله در شمال شهر تهران واقع  250دارآباد با قدمتي  ةمحل

دارآباد و شرق باقاالزار و شرق بيمارستان دانشوري، از جنوب به اتوبان ارتر  و   ةي البرز، از شرق به رودخانها هيكوهپابه 

(. از 1 نقشره شرود )  چهارم و خيابان شرانزدهم آجودانيره و ديروار غربري پادگران محردود مري        ةاز غرب به خيابان كوهپاي

ر محرالت تهرران   ديگر تر نسربت بره    محله وجود منابع آب بسيار زياد و دماي پايين فرد طبيعي اين منحصربه هاي ويژگي

گردشگري آن اشاره كرد كه محرل مناسربي برراي كوهنروردي و      اهميت توان به اين محله مي هاي ويژگي. از ديگر است

ري را در آن افرزاي  داده و  گذا وهواي ييالقي و پات اين محله قابليت سرمايه مندان به طبيعت است. آب هروي عالق پياده

 (.1371ستوده، ؛ 1389قرار داده است )اكبري،  دهندگان توسعهاين محله را در كانون توجه 

 

 

 دارآباد تقران ةمورد مطالعه، محل ةمعرفي منطق .1 نقشه
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 ليتحل و هيتجز و تحقيق يها افتهي

 .شد مشخص 2 جدول مطابق گرانيباز حاتيترج و انتقال مجاز يها تيوضع و يشدن يها تيوضع ابتدا در ،ليتحل براي

 صورت به يساز مدل مقدمات و شد وارد Ⅱ GMCR افزار نرم در مورد بح  شروط ،دقت با و مراحل تيرعا با سپس

 رخ دير با آنها از يكي حداقل كه ييها نهيگز و دهند ينم رخ زمان هم كه ييها نهيگز مثل موارد يبرخ در. گرديد فيتعر ريز

 وارد يشررط  زين افزار نرم در و نداشت وجود يشرط دارآباد ياراض ةمناقش خيتار طبق ياراض يكاربر رييتغ ةاقشمن در دهد

 .شد وارد ليذ شرح به شروط ها قسمت رديگ در نشد،

 برار  كير  اگرر  يعنر ي باشرد  توانرد  يمر  دوطرفره  حركات گريباز نيا ماتيتصم در: N           Y)) دهندگان توسعه

 ريير تغ مقررر  موعرد  در اگرر  كره  يصرورت  به ،دهد رييتغ را خود ياستراتژ تواند يم ،كرد انتخاب را يكاربر رييتغ ياستراتژ

 گررفتن  و يمسركون  بره  يكشراورز  ياراض ليتبد مانند ،يكاربر ليتبد از بعد اي شود يم باطل مجوز ،ندهد انجام يكاربر

 .باشد داشته افت است ممكن نيزم تيفيك مورد نيا در البته .كند ليتبد يكشاورز به را يمسكون دوباره يمسكون مجوز

 دهندگان توسعه به نيزم فروش ياستراتژ يگريباز اگر كه معناست نيا به شرط نيا(: N            Y) نيزم مالكان

 تير مالك تحرت  قرانون  طبرق  نيزمر  كره  چرا رديگ  پس باز را نيزم و داده ياستراتژ رييتغ تواند ينم گريد ،كند انتخاب را

 .است برگشت قابل ريغ بنابراين و است گرفته قرار دهنده توسعه

 راير ز ،اسرت  طرفره  كير  گريبراز  نيا ياستراتژ: (N          Y) يريگ ميتصم يو رورا يجقادكشاورز وزارت

 سرت يبا يمر  مجروز  صردور  در پس. رديگ پس باز را مجوز تواند ينم موجود نيقوان طبق ،كند صادر را يمجوز جهاد يوقت

 :شد فيتعر ريز صورت به مناقشه خيتار ةمطالع با ها نهيگز يبستگ هم ه،ادام در .دينما اعمال را يكاف تدق

 3: Y 1: اگر: Y ي اگر اعطاي مجوز از سوي جهاد صورت گيرد. اين حرالت  ،افتد يعني تبديل كاربري با مجوز اتفاق مي

به راحتي  دهندگان توسعه . در اين شراي باشدصادر كرده ا پس از طي مراحل قانوني ر كاربري كه جهاد مجوز تغيير است

 كنند. كاربري را بدون هيچ خلل قانوني اعمال مي تغيير

 2: Y 3 اگر: Y: در اين قيد صدور  .بيفتداتفاق  دهندگان توسعهاگر فروش زمين به  ،افتد يعني تبديل كاربري اتفاق مي

ي تنهرا منروط بره مالكيرت     كراربر  ريير تغو  شرود  ي( در نظر گرفته نمري مجوز يا عدم صدور مجوز )تغيير كاربري غيرقانون

 .شود يمدهندگان بر اراضي در نظر گرفته  توسعه

 يهرا  حالرت  و شرد  يسراز  مردل  Ⅱ GMCR افرزار  نررم  در ممكرن  يهرا  حالت مجموعه مدل كردن اجرا با ادامه در

 خواهرد  مشاهده ادامه در كه يجينتا سپس .شد حذف ها حالت تمام انيم از شده اعمال شروط اساس بر مدل از غيرممكن

 تعادل مختلف فيتعار اساس بر تينها در تا شد يبند رتبه و آمد دست هب يباز كل و گرانيباز از كي هر تياولو طبق ،شد

 .شد شنهاديپ و انتخاب ها تيوضع نيبهتر و ليتحل

كره در   بيفترد  اتفراق  مناقشره  يبررا  اسرت  نممك حالت 20 ،افزار نرم به شروط همة و ممكن يها حالت كردن وارد با

 .است شده داده نشان 4 جدول
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 دارآباد تقران ةتغيير كاربري اراضي محل ةآمده در مناقش دست هرروط ب .3جدول 

 گيرندگان تصميم

يي ها نهيگز
زمان  كه هم
 رخ
 دهند ينم

 كه ييها نهيگز
 از يكي حداقل

 دهند رخ بايد آنها

 بستگي هم
 ها نهيگز

 حركات
 و پذير گشتبر

 ناپذير برگشت
 تكي

 حركات
 و پذير برگشت
 ناپذير برگشت

 دوتايي

 دهندگان توسعه

  
1:Y 3 اگر:Y 

3:Y 2 اگر:Y 

N        Y 1: N        Y 
2: N        Y 
3: N        Y 
4: N        Y 

  N        Y    نيزم مالكان
 جهاد وزارت
 يشورا و يكشاورز

 گيري تصميم

   N        Y  

 مجلس و دولت
   N        Y  
   N         Y  

 تقران دارآباد ةمحل ياراض يكاربر رييتغ ةمناقش ممكن يها تيوضع .4 جدول

ممكن يها تيوضع  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 ها نهيگز رندگانيگ ميتصم
 N N N N Y N N N N Y N N N N Y N N N N Y 1 دهندگان توسعه

 N Y N Y Y N Y N Y Y N Y N Y Y N Y N Y Y 2 نيمالكان زم

وزارت جهاد 
 يكشاورز

3 N N Y Y Y N N Y Y Y N N Y Y Y N N Y Y Y 

 
 دولت و مجلس

4 N N N N N Y Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y Y 

5 N N N N N N N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

 

 از كير  هرر  تير اولو طبرق  و گرانيبراز  از كير  هرر  يبرا شد انيب باال در كه ممكن يها حالت ديبا يبعد ةمرحل در

 .شوند يبند رتبه گرانيباز

حالتي است كه در آن بيشترين سود نصريب آنهرا    دهندگان توسعهحالت براي  نيبهتردر اين مناقشه  :دهندگان توسعه

 گونه مانعي سر راه آنها نباشد و ر بهترين حالت بدون مشكل توسعه صورت گيرد و هيچدهندگان انتظار دارند د شود. توسعه

 .استو تشديد قوانين براي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي  نهادهامخالفت  آنهابدترين حالت براي 

خرود آزادانره    هرا شرود و  حالت براي مالكان زمين حالتي است كه در آن بيشترين سود نصيب آن نيبهتر :نيزم مالكان

ديد و ميل خودشان زمرين را   در صورت صالح و بدون مشكل ،بتوانند تصميم بگيرند. مالكان انتظار دارند در بهترين حالت

براي فرروش زمرين آنهرا     نهادهامخالفت  هانآگونه مانعي سر راه آنها نباشد و بدترين حالت براي  فروش برسانند و هيچه ب

 الكان خود نيز به كسب مجوز تمايل دارند.ست. در ضمن در برخي موارد م

حالت براي جهاد كشراورزي طبرق قرانون حرالتي اسرت كره در آن        نيبهتر :يريگ ميتصم يرورا و يكشاورز جقاد

ي انتظرار دارد بتوانرد در   كشراورز  جهراد  .ي اراضي اتفاق نيفتد و فروش زمين صورت نگيردكاربر رييتغگونه  وضعيت هيچ

و بردون مجروز و   را اعمال كند اين تغيير  بيفتد،ي اتفاق كاربر رييتغدر آنها ر اراضي كه الزم است نهايت با صدور مجوز د

 اين اتفاق رخ ندهد.با اين نهاد،  رهماهنگيغ
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ي اتفاق نيفتد يا در كاربر رييتغبراي دولت وضعيتي است كه حالت و ارجحيت  نيبهتردر اين مناقشه  :مجلس و دولت

ي حاصل شود. براي دولرت و مجلرس   محيط زيستنين موجود تغييرات كاربري پيگيري شود و منافع نهايت اين امر با قوا

حرد   يا با مجوز قانوني صورت گيرد و ترا  ،بهترين اولويت اين است كه تغييرات كاربري اراضي تا حد امكان صورت نگيرد

كلري   صرورت  بره بايد اين امور را انجام دهرد.  چه در صورت نياز  اگر ،هاي حمايتي و قوانين جديد وضع نكند امكان يارانه

 .ندارد تياولو آنها يبرا مجوز بدون ياراض يكاربر رييتغنسبت به  اعتنايي بيتصويب قوانين و اعطاي يارانه يا 

 دارآباد ةمحل ياراض يكاربر رييتغ ةمناقش ممكن يها تيوضع يبند تياولو .5 جدول

 رندگانيگ ميتصم
 مناقشه ممكن يها تيوضع اي هرُتب تقدم

 كمترين ارجحيت                             بيشترين ارجحيت                                             

 16 6 11 1 17 7 12 2 18 8 13 3 19 9 14 4 20 10 15 5 دهندگان توسعه

 6 16 1 11 7 17 2 12 8 18 3 12 9 19 4 14 10 20 5 15 نيزم مالكان

و  يزكشاور جهاد
 گيري تصميم يشورا

1 11 6 16 2 12 7 17 3 13 8 18 4 14 9 19 5 15 10 20 

 20 10 15 5 18 8 13 3 19 9 14 4 17 7 12 2 16 6 11 1 مجلس و دولت

 

 و شرد  دايپ گرانيباز تك تك يبرا ابتدا تعادل نقاط مختلف فيتعار اساس بر يباز داريپا يها تيوضع يبند رتبه از بعد

 دارآبراد  ةمحلر  ياراضر  ةمناقشر ) يباز تعادل يها تيوضع 6 و 5 جدول صورت به يباز همة و گرانيباز ةهم يبرا آخر در

 .شد ييشناسا( تهران

 دارآباد ةمحل ياراض يكاربر رييتغ ةمناقش اينتا نيتر محتمل .6 جدول

رندگانيگ ميتصم ها نهيگز   
مناقشه تعادل نقاط نيتر يقو  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 20 

دهندگان توسعه  1 
 با] ياراض يكاربر ليتبد

[مجوز  
N N N Y N N N N Y N N N Y N N Y 

نيزم مالكان  2 
 به نيزم فروش
دهندگان توسعه  

N Y N Y N Y N Y Y N Y Y Y N Y Y 

 جهاد وزارت
يكشاورز  

يكاربر رييتغ مجوز ياعطا 3  N N Y Y N N Y Y Y N N Y Y N N Y 

مجلس و دولت  

4 
 يكاربر رييتغ نيقوان ديتشد
 و شهرها يةحاش در ياراض

 روستاها
N N N N Y Y Y Y Y N N N N Y Y Y 

5 
 مالكان به مشوق ةارائ
 از يريجلوگ يبرا نيزم

ياراض فروش  
N N N N N N N N N Y Y Y Y Y Y Y 
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 كي هر در كه است تعادل يادار مختلف فيتعار اساس بر تيوضع 16 موجود تيوضع 20 از شد گفته آنچه اساس بر

 نيزمر  مالكان و دهندگان توسعه يبرا 5 تيوضع. شود انيب ريز شكل به مختلف فيتعار اساس بر يباز يقوتعادل  9 ديبا

 را منرافع  نيبهترر  كره  دهند قرار يتيوضع در را خود دارند تالش گريباز دو نيا اساس نيا بر .است يتر يقو تعادل يدارا

 و داشته يكاربر رييتغ يبرا انتخاب حق بتوانند كه است يطيشرا آنها يبرا منافع يحداكثر كسب و دكنن جاديا خود يبرا

 در خواهنرد  يمر  و بروده  خرود  ياراضر  يبرا انتخاب حق يآزاد ارياخت دنبال به زين مالكان نيهمچن .دهند رييتغ را يكاربر

 يصرورت  در مگر ،شد نخواهد حاصل گريباز دو نيا يبرا  يشرا نيا .ندكن واگذار مشكل بدون را خود نيزم ليتما صورت

 آنهرا  تير فعال برر  را يكراف  نظارت گيري تصميم يشورا و ها سازمان و باشد آنها يراهگشا يقانون يها تبصره و خألها كه

 .باشند نداشته

 نيشتريب هشد گفته يها تيوضع در آنها يعني. است يتر يقو تعادل يدارا جهاد يبرا 5 و 1 ،3 يها تيوضع نيهمچن

 يشرورا  و يكشراورز  جهراد  و دهد ينم رخ آنها در يكاربر رييتغ كه است ييها تيوضع ها تيوضع نيا خواهند برد. را نفع

. و نياز به راهكارهراي جديرد و وضرع قرانون نيسرت      شوند يم يكاربر رييتغ مانع يكنون مقررات و نيقوان با گيري تصميم

 غيررممكن  يحردود  تا ييشورا گيري تصميم مشكالت و موجود يقانون خألهاي به توجه باشده  وضعيت گفته به يابيدست

 در تيوضرع  نيا حصول عدم انگريب گرفته صورت يها يكاربر راتييتغ و ينيچن نيا مناقشات ةسابق كه چرا ؛شود يم يتلق

و  اسرت هندگان فراهم د در حال حاضر امكان تغيير كاربري اراضي با سازوكارهاي موجود براي توسعه .است يكنون  يشرا

 .ندرس به نظر مي  به نوعي با در نظر گرفتن قوانين حال حاضر، آرماني 5و  3، 1ي ها تيوضع

گذار و  قانون كه دكنن يم مطرح را يطيشرا ها تيوضع نيا. دارند يتر يقو تعادل 1 و 5 تيوضع در زين مجلس و دولت

 توجره  با هدف نيا به دنيرس .شوند يكاربر رييتغ مانع يقانون ياساختاره اصالح و مقررات و نيقوان رييتغ بدون مجريان

 بره  غيرممكن ياراض يكاربر رييتغ نديفرا در ليدخ ينهادها يبرا مستقل ينظارت نيقوان نبود و قانون در تيشفاف عدمبه 

 وضرعيت  نير ا بره  رسريدن  راير ز ،اسرت  1 اي 5 هاي حالت از يكي مناقشه نيا يبرا مطلوب ةجينت ،حال بااين. رسد يم نظر

 هرا  پهنره  نيا يكياكولوژ ارزش ياراض يكاربر رييتغ عدم با و ي را به همراه خواهد داشتمحيط زيست يسودمند نيباالتر

 رييتغ ياستراتژ نيا در. دكر خواهد محي  زيست حفظ به را كمك نيشتريب 1 ياستراتژ انتخاب .شد خواهد حفظ شهر در

 ةخواست يجلو اند توانسته زين دولت و مجلس كنند و مين ياراض فروش به اقدام نامالك افتاد، نخواهد اتفاق ياراض يكاربر

يي كه تعادل و پايداري اراضري را بره   ها تيوضعبه  دنيرس. مانع تغيير كاربري شوند كلي طور به و ستادهيا دهندگان توسعه

برر هرم    را معرادالت  نيا ياراض يكاربر رييتغ نديافر از  حاصل ياقتصاد سودهمراه دارد، در تعارض با اقتصاد بازار بوده و 

محيطري غالرب    عدم پايداري و ترجيحات اقتصادي بر منافع زيسرت  قانون در موجود خألهاي به توجه بازند. همچنين  مي

 .داد انجرام  ياقردامات  ،دارد همرراه  بره  را محي  زيست يداريپا كه 1 تيوضع به دنيرس براي ستيبا يم بنابراين. شود يم

 ينهادهرا  از يكر ي بره  گيرري  تصميم تيمسئول ذيتنف قانون، سازي شفاف ،ياراض يكاربر رييتغ قانون اصالح منظور نيدب

 نباشد ييشورا يينها ميتصم اما ،شود بح  و آوري جمع ييشورا ترصو به هانظر كه يصورت به گيري تصميم يشورا عضو

 ترجيحات محي  زيست را در نظر دارد، تنفيذ شود. كه نهادها از يكي به گيري قدرت تصميم مستقل صورت به و

 نير ا بره  دنيرسر  اما. باشد كننده كمك اريبس كياكولوژ يها ارزش حفظ در تواند يم زين 3 ياستراتژ سمت به حركت
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بايرد   ياسرتراتژ  نير ا انتخراب  زيررا  رد،يگ صورت جامعه سطح در سازي فرهنگ كه است پذير امكان يصورت در ياستراتژ

 حرادث  زير ن ريير تغ نرد يفرا همچنان ،باشد نداشتهوجود  يكاربر رييتغ منع يقانون لحاظ به ينيزم براي اگر كه طوري باشد

 ،دارنرد  يمحري  زيسرت   خدمات و كاركردها كه سبز و باز ياراض يبرا كياكولوژ خدمات ارزش درت با  يشرا نيا. نشود

 دسرت  و گذاشته احترام كياكولوژ يها ارزش و حقوق به انمالك هم و دهندگان توسعه همدر اين شراي  . است ارائه  قابل

 .زد نخواهند ياراض يكاربر رييتغ به

 بوده پذير امكان مجوز بدون يكاربر رييتغ كه يتيوضع يعني ،موجود تيوضع از دنيرس راهكار توان يم جينتا حسب بر

 گرو در را بيفتد اتفاق كمتر اي نيفتاده اتفاق يكاربر رييتغ كه اي گزينه سمت به دارد، وجود قانون تيشفاف عدم مشكالت و

 تير تقو و ياراضر  يكراربر  ريير تغ عردم  يراستا در سازي فرهنگ و دولت يماد يها تيحما قانون، سازي شفاف و اصالح

 را يمحيطر  زيسرت  يكردهرا يرو بره  دنيرسر  ةمقدم ،نباشد كرديرو نيبهتر اگر شده ارائه كرديرو. دانست ينظارت ينهادها

 ريير تغ نابسرامان  تيوضرع  از رهرايي  جهرت  در كرديرو نيتر مناسب را كرديرو نيا توان يم يكل صورت به. آورد يم فراهم

 .دكر يابيارز كشور در ياراض يكاربر

 

 گيري نتيجه

 توانند يم رايز ؛است شده انتخاب تر يقو تعادل عنوان  به مالكان و دهندگان توسعه نظر از 15 و 5 يها تيوضع كلي طور به

 تير واقع در آنهرا  يبررا  تيوضع نيا .دهند انجام را يكاربر رييتغ يمانع بدون و كنند كسب را ياراض يكاربر رييتغ وزمج

 نيا در ييبجا يها يريگ سخت يكاربر رييتغ موجود نيقوان رايز ،بود خواهد فراهم كمتر كشور نيقوان به توجه با و مناقشه

 را قرانون  اسرت  ممكن و رفت خواهند راهكارها رديگ دنبال به خود منافع به دنيرس يبرا دهندگان توسعه لذا ؛دارند  زمينه

 منرافع  رايز است، يتر يقو تعادل يدارا مجلس و دولت جهاد، يبرا 16 و 6 ،11 ،1 يها تيوضع نيهمچن. بگذارند زير پا

 برا  تواننرد  يم و گرفت خواهد امانج ياراض يكاربر رييتغ برابر در مقاومت و بود خواهد احسن نحو به قانون تيرعا و يمل

 .ندكن حفظ را يشهر داريپا ةتوسع راهكار نيا

 افترد  يمر  اتفاق 7و  12 ،2 يها حالت از يكي مناقشه تيواقع در ،مناقشات نوع نيا ةنيشيپ طبق شود يم بيني پي  اما

 را توسرعه  و ياراضر  يكاربر رييتغ امكان دهندگان توسعه و ديآ يم وارد محي  زيست به بيآس نيشتريب صورت نيا در كه

 يهرا راهكار زدن دور برا  دهنردگان  توسعه كه دكر بيني پي  توان يم نيهمچن مناقشه جينتا از. آورند يم فراهم خود يبرا

 يبررا  را توسعه و ياراض يكاربر رييتغ امكان قانون در موجود فراوان يها تبصره و يقانون يخألها از يريگ بهره و يقانون

 و نيبهترر . ندكن هيتوج را خود ةتوسع يقانون مفاد و تبصره با توانند يم موارد ياريبس در كه  طوري به آورند، يم فراهم خود

 شرود  ترالش  ستيبا يم و دكن دايپ سوق داريپا ةتوسع سمت به تواند يم كه است 3 تيوضع زين حالت نيتر يمحيط زيست

 بره  توجره  برا  هردف  نيا به لين يبرا. شود كينزد ،است ارديپا و يمحيط زيست كه 3 حالت به موجود تيوضع از مناقشه

 امكران  كره  ييها تبصره كه يصورت به .شود اصالح قانون در موجود يقانون يها تبصره و خألها شود يم شنهاديپ ها ليتحل

 شوند صالحا ديبا داده را بضاعت بي افراد به يكاربر رييتغ ةاجاز و مشخص يمساحت تا يكاربر رييتغ ورثه، ياراض كيتفك

ي هرا  تفاوت شفاف و حيصر صورت به و ندكن ينيب  يپ كار نيا براي را يشفاف يندهايفرا و گريد يلترهايف اي راهكارها اي
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 نير ا در گيرري  تصميم نيهمچن. كنند مشخصرا  قانون در« ياراض يكاربر رييتغ» و «ياراض حفظ» و «ياراض كيتفك»

 .دير اين  يپ ييشورا يريگ ميتصم در موجود اختالفات و مباح  تا ندكن واگذار انارگ اي سازمان كي به توانند يم را نهيزم

 يافتره   سرامان  وكررده   رشد آنها در محيطي زيست تفكر كه باشند ييهاآن گيرنده تصميم ينهادها شود يم شنهاديپ حاًيترج

 و سرازي  آگراه  برا  سرت يبا يم نيهمچن. دنكن ليدخ خود يها ميتصم در زين را ندهيآ يها نسل و يآت منافع بتوانند تا ،باشد

 نير ا .دكر آگاه( يكشاورز و يباغ ياراض) سبز يفضاها يعملكردها و شده ارائه كياكولوژ خدمات از را آنها مردم آموزش

 برا  نيهمچنر  و نرد ك كمترر  را كير اكولوژ براارزش  ياراضر  تصرف به نسبت دهندگان توسعه ليتما تواند يم يبخش يآگاه

 سرازي  فرهنرگ  يراسرتا  در امر نيا در ها NGO از گيري بهره. شود جاديا نابجا ةتوسع يبرا يمانع يمحل مردم مقاومت

 .باشد كننده كمك تواند يم

 برا  تروان  يمر  كه آورند ينم به شمار يكاربر رييتغ موارد وجز را ديواركشي و يحصاركش ييقضا مراجع يبرخ نيهمچن

 يريجلروگ  زير ن دهنردگان  توسعه توس  يكاربر رييتغ به ميتصم نوع نيا از ينظارت ينهادها شتريب نظارت و قانون اصالح

 سازمان موافقت اي دخالت و يياجرا قدرت يقانون لحاظ از شود يم شنهاديپ .شد طلبان فرصت ييسودجو مانع بتوان تا دكر

 داد شرنهاد يپ توان يم. ودش گرفته نظر تر در تغيير كاربري اراضي پررنگ در يعيطب منابع حافظ نهاد عنوان به محي  زيست

 شراخص  اسراس  بر و شوند يبند طبقه كياكولوژ يها ارزش شاخص و تيغوبرم زانيم اساس بر يكشاورز و سبز ياراض

از سرويي ديگرر،   . ردير گ صورت سه و دو ه درج ياراض اي تيمرغوب فاقد ياراض در فق  مجوز صدور كياكولوژ يارزشمند

 اختصراص  و توليدكننردگان  از تير حما ،ياراض يكاربر رييتغ از يافتيدر عوارض ةريذخ صندوق جاديا شنهاديپ با توان مي

 مالكران  ،عروارض  ةرير ذخ صرندوق  قير طر از تيحما با اي كرد بيترغ ياراض حفظ در را آنها ،يكشاورز يها ارانهي يبرخ

 تواند يم يمناطق در فق  مبنا زاربا يهارازاب از استفاده يكل طور به .كرد تيحما محصول ديتول يبرا زين را نامرغوب ياراض

 ياراضر  رديگر  ريير تغ از يريجلروگ  يبررا  يافتير در عوارض و گردد ليتبد ياراض از يبخش ضرورتاً آنها در كه دگير انجام

 ،يكراربر  هر نوع با ينيزم هر در منطقه در كه يندگانده توسعه همة از توان يم ات،يمال افتيدر روش در اما. شود استفاده

 منراطق  اي منطقه همان يزراع ياراض حفظ صرف ماليات را وكرد  افتيدر اتيمال ،كنند يم يساز يتجار اي يساز آپارتمان

 قرانون  انير مجر و گرذار  قرانون  ،گيرنرده  تصرميم  ينهادها نيب تعامل و موارد نيا گرفتن نظر در با ،مجموع در. كرد گريد

 برداشت. كشور در اراضي باارزش اكولوژيكيو  يكشاورز و يباغ ياراض حفظ جهت در مؤثر يگام توان يم
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