
امکان سنجی حفاظت از ارزش هاي محیطی باغات سنتی شهر قزوین با استفاده 

  )TDR( از رویکرد انتقال حق توسعه

 
 3صیان، زهره مح2، نوید سعیدي رضوانی1یانمجتبی رفیع

 دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماري –دانشیار  -1

  اسالمی قزویندانشگاه آزاد  - دانشکده عمران و معماري -استادیار -2

 دانشگاه آزاد اسالمی قزوین -دانشکده عمران و معماري -دانشجوي کارشناسی ارشد شهرسازي -3
: z_mohas@yahoo.com 

 
  :چکیده

باعث تمایل توسعه گران براي استفاده بیش از پیش از اراضی شهري رشد و توسعه و افزایش جمعیت و تراکم در شهرها 

مد براي حفظ منابع آو در نتیجه فشار روز افزون به فضاهاي باز و اراضی کشاورزي شده است، در نتیجه دستیابی به روشی کار

شهري و ضوابط و دهد که طرح هاي توسعه  هاي گذشته نشان می تجربیات در طی دهه. رسد طبیعی ضروري به نظر می

هاي عملیاتی و به دنبال راهکار. مقررات موجود در آنها براي حفاظت از باغات و اراضی کشاورزي چندان موثر نبوده است

از  )By Market Theories(هاي  نوین در شهرسازي ارائه شده است که رویکردهاي بازار محور ، دیدگاهاجرایی براي حفاظت

هاي بازار در  جهان است که منجر به تولید و ارائه ابزارهاي کارامدي براي استفاده از ظرفیت 90 جمله این دیدگاه ها در دهه

ر در راستاي یکی از موفق ترین رویکرد هاي بازار محو. هاي شهري و موارد مختلف شهرسازي شده است سیاست گذاري

در واقع به  )(TDR:Transfer of Development Rights انتقال حق توسعه. ، انتقال حق توسعه استحفاظت از فضاهاي باز

به مالکین  TDRدر واقع برنامه هاي . اي دیگر است معناي حفاظت از زمین بوسیله انتقال حقوق توسعه از یک منطقه به منطقه

مالکان دهد که حق توسعه را از قطعه مشخصی از ملکشان جدا کرده و به فروش برسانند و خریداران معموال دیگر  اجازه می

 .هستند که می خواهند تراکم زمین هایشان را افزایش دهند

، بافت قدیمی شهر را اي سبز در پیوند با گذشته شهر قزوین از جمله شهرهایی است که باغات وسیع میوه همچون حلقه

ز ارزش افزوده این پژوهش نشان داد که می توان ا. در برگرفته و این باغات سنتی در حال حاضر در معرض تخریب هستند

 TDRباغات سنتی در راستاي حفاظت از آنها استفاده نمود و هرچه میزان ارزش مازاد حق توسعه بیشتر، امکان موفقیت 

  . شود بیشتر می

  

 
  .باغات سنتی شهر قزوین -مناطق دریافت و ارسال -انتقال حق توسعه -حق توسعه: واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمه

گسترش شهرها در اغلب جوامع منجر به تخریب تدریجی مناطق طبیعی و کشاورزي  شده و جاي تحوالت شهرنشینی و 

هاي طبیعی خالی از سکنه شده  و  رویه داده است و یا در برخی از موارد مزارع و سکونتگاه خود را به ساخت و سازهاي بی

راي نگهداري از مناطق طبیعی حساس، رین وسیله ب، بهتفاده مناسب از از زمین یا حفظ آناست. رود کم رو به ویرانی می کم

اما این امر نیازمند حمایت مالی از . باشد ، مناطق باز و سایر امالکی که براي جامعه مهم است میمزارع، مناطق مهم تاریخی

اصلی از ها و خدمات  ها و مسئوالن شهري در اغلب جوامع براي ایجاد زیرساخت سوي دولت است در حالی که اولویت دولت

فعالیت بخش . است و توجه بسیار کمتري نسبت به این مسئله شده است... ، آموزشی ، فرهنگی و نقل و هاي حمل قبیل کاربري

در نتیجه براي حفاظت از مناطق، باید از ؛ شود هاي کوچکی محدود می خصوصی هم در این زمینه ناچیز بوده و غالبا به گروه

هاي  را به حفظ ملک یا دارایی خود تشویق کرد و یا دولت از طریق بخش خصوصی و سازمانهاي دولتی، مالکین  طریق کمک

تالش این پژوهش در بررسی امکان استفاده از این روش براي حفاظت از ارزش  .عام المنفعه از مالکان حمایت به عمل آورد

ها، به  ساز در این محدوده و هستند و ساخترو به تخریب  هاي محیطی باغات سنتی و اراضی کشاورزي است که در حال حاضر

رویکرد انتقال حق توسعه با هدایت توسعه به مناطق با تقاضا و پتانسیل باالتر  .معضلی در اکثر شهرهاي ایران تبدیل شده است

از هزار  که با قدمتی بیش براي نمونه باغات سنتی شهر قزوین . شود براي توسعه باعث حفاظت از مناطق با ارزش طبیعی می

که این باغات در طی زمان بر اثر فشار رشد و توسعه در معرض . اند سال همچون کمربندي عریض و سبز شهر را احاطه کرده

، اکثر قطعات این باغات در حال موجود در منطقههاي اما متاسفانه علی رغم کلیه پتانسیل. تخریب تدریجی قرار گرفته اند 

ریزي صحیح طرح هاي توسعه شهري، فقدان  چون عدم برنامهعوامل متعددي . باشند ساز می و حاضر بایر و یا در معرض ساخت

مدیریت یکپارچه و با ثبات شهري، نبود ضوابط شهرسازي صحیح و مدون متناسب با شرایط محدوده مشکالت مربوط به نحوه 

تاثیرگذارترین عوامل بر روند تخریب بوده دالیل اقتصادي که از و مالکیت دلیل بوجود آمدن زمینه ساز تخریب شده است 

انتقال مالکیت از باغداران به  هاي باغداري، افزایش هزینه این عوامل نظیر عدم صرفه اقتصادي در فعالیت هاي باغداري،. است

محاسبه شده  94.12مساحت باغات داخل محدوده قانونی شهر  1365در طرح جامع شارمند در سال . خواران است زمین

  .کاهش یافته است 58.8این مساحت به  1370ت،که در سال اس

قزوین با توجه به نمونه هاي در باغستان هاي سنتی  TDRاستفاده از رویکرد  امکان سنجیاز این رو مقاله حاضر به 

  .موردي مشابه استفاده شده در خارج از کشور می پردازد

 اهداف تحقیق

این تحقیق به تبیین راهبردها و ارائه توصیه ها در زمینه استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه در حوزه کالن و در سطح 

  . خرد به ارائه سازوکاري در باغستان هاي سنتی قزوین جهت حفاظت از ارزش هاي محیطی می پردازد

  .در حفاظت از ارزش هاي محیطی باغات سنتی TDRامکان سنجی استفاده از رویکرد نظري . 1

با فرایند هاي موجود شهري در کشور با استفاده از نتایج  TDRارائه راهکارهاي موثر براي بومی سازي رویکرد . 2

  .حاصله از نمونه موردي

  

 تحقیقو فرضیات سواالت 

  :ن پرسش هاي زیر مطرح می شودبا توجه به مطالب باال، در نسبت با مسئله حفاظت از باغات سنتی شهر قزوی

-کشاورزي(زمینه الزم براي حفاظت از ارزش هاي محیطی آیا می توان با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه : 1سوال 

  را در شهر قزوین فراهم آورد؟) باغی

الزامات  خواهند داشت؟کدام مولفه ها نقش موثرتري بر عهده  در صورت بکارگیري از رویکرد انتقال حق توسعه : 2سوال 

 و شرایط استفاده از این رویکرد چیست؟



و نتایج حاصل از تجربیات جهانی پیش فرض اساسی بر آن است که از چارچوب نظري  پژوهشبا توجه به کاربردي بودن 

TDR توان محتواي نظري  می توان براي حفاظت محیطی در فرایند توسعه شهري استفاده نمود و میTDR ایط را با شر

  .منطبق نمود... محلی نظیر نظام مالکیت و ارزش هاي اقتصادي بازار و 

  پژوهشپیشینه 

براي حفاظت بناهاي  ، عمدتاًهاي شهري نیویورك بر اساس قانون حفاظت نشانه 1968ایده انتقال حق توسعه از سال 

این فکر تا سال . استفاده برنامه ریزان قرار گرفتهاي مرکزي مورد  ها در بافت تاریخی در برابر توسعه فیزیکی و سرمایه گذاري

تا  80از دهه . اي در سطح ایاالت متحده نبود که دادگاه عالی آمریکا مهر تایید بر آن گذاشت، ایده چندان شناخته شده 1978

 48احیه اي و برنامه ن 30برنامه شهري،  47برنامه محلی حق توسعه، شامل  125ایالت آمریکا، تعداد  25، در  2003سال 

ست هاي برنامه ریزي کاربري برنامه مختلط شهري و ناحیه اي براي حفاظت میراث فرهنگی، فضاي باز و سبز و نیز تحقق سیا

  .)pruetz,2008( ، مورد طراحی و استفاده قرار گرفته استاراضی

اي براي مناطق حساس محیطی از مهمترین این پروژه ها که با هدف حفاظت محیطی صورت گرفته می توان به برنامه 

براي فضاهاي باز داگالس کانتی از ایالت کلورادو ) 1981(مونت گمري کانتی در مریلند ،)1991(مثل شهر ایورت در واشنگتن

این  باشد، می TDRکه از موفق ترین برنامه هاي ) 1980(، براي مزارع برنامه پین لند در نیوجرسی)1994(در جنوب دنور

مخصوصا در مناطق با درختان میوه و گیاهان دارویی و . اظت از مناطق کشاورزي با ارزش شده استبرنامه باعث حف

همان (نوع پرنده و انواع حیوانات پستاندار و غیر پستاندار  350نوع گیاه و  850ها و  اکوسیستمی منحصر به فرد از جنگل

   .)منبع

ادبیات دانشگاهی به صورت رساله در ایران چندان به کار گرفته نشده این رویکرد تا به حال در سطح از منظر تحقیقاتی 

پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا اردستانی در دانشگاه تربیت مدرس، که به بررسی فرایند هاي بهسازي و نوسازي به جز  است

   .پرداخته است TDRبافت فرسوده با رویکرد 

 روش تحقیق

طوالنی دارد لیکن در تئوري هاي  اي نسبتاً ادبیات برنامه ریزي محیطی سابقه رویکرد انتقال حق توسعه هر چند در

لذا تبیین و تشریح ساختار فکري و چارچوب محتوایی و عملیاتی آن . مرسوم مورد استفاده در کشور ما هنوز وارد نشده است

از این رو با توجه به ماهیت . باشدتواند گام نخست در جهت ارزیابی تطبیقی این رویکرد در حفاظت از اراضی شهري  می

اي  شود تا در رویه باشد و تالش می تحلیلی بر پایه رجوع به اسناد علمی و بین المللی می - تحقیق ، روش تحقیق توصیفی

توصیفی مکانیسم و سازو کارهاي حفاظتی در رویکرد انتقال حق توسعه مورد شناخت قرار گیرد و سپس با بهره گیري از روش 

تطبیقی منابع و مواد تحقیق و تطبیق آنها با مبانی برنامه ریزي شهري ایران ارائه گردد تا نوع و چگونگی به کارگیري  تحقیق

 .، مورد شناخت و کاربست قرار گیردهاي مورد توجه ها و شاخص معیارها، مولفه

پیمایش (هاي میدانی از داده نادي،هاي اس هاي مورد نیاز عالوه بر استفاده از کتابخانه و داده براي جمع آوري داده

  .هاي مرتبط با مشخصات باغات از بنگاه هاي مربوطه و کارشناسان شهرداري نیز استفاده شد و اخذ داده) میدانی

    )TDR(رویکرد انتقال حق توسعه مفاهیم و چارچوب نظري 

 ارزش توسعه

است که ساختار تجاري و ساخت و ساز یا ساختار شود ملکی داراي ارزش توسعه است بدین معنی  هنگامی که گفته می

تر، این دو ارزش با یکدیگر، کل ارزش بازار  به اصطالح ساده. ، جنگلداري داشته باشداي مثل کشاورزي یا اهداف غیر توسعه

  .)Kaplowitz,2008(سازند  ملک را می

  

 



 حق ارتفاقی

را انتخاب می کند ، مزیتی در مورد حق توسعه همان جایگاه براي ملک صادر   TDRوقتی مالک زمین ارسالی  حالت 

 ( این ابزار ممکن است حفظ مزیت یا حق ارتفاق نامیده شود مثل حق ارتفاق کشاورزي و یا هر نام دیگري. می شود

pruetz,1997.(  

 حق توسعه

اري و حق استفاده از ملک ، حق اجاره آن، هر قطعه زمین به طور معمول داراي حقوقی چون آب ،حق هوا، حق واگذ

حق  "به همین صورت داراي حقوقی است که می تواند ملک خود را گسترش دهد که به عنوان. می باشد... حق فروش و 

 .kaplowitz & others, 2008)(  خوانده می شود "توسعه

 مناطق ارسال

 :باشندهاي زیر را داشته  زمین هاي منطقه ارسال بایستی ویژگی

هاي سیالبی، محل زندگی گونه هاي کمیاب در معرض  دشت تاالب ها، هاي کشاورزي،کشتزارها، زمین .1

هاي دیگري که فعالیتهاي  ها و زمین ها، اسکله ها و تفرجگاه پارك اي آب زیرزمینی، هاي داراي سفره زمین خطر،

  .توسعه درآنها محدود شده و حفاظت شده هستند

 زیبایی شناسانه معماري یا تاریخیداراي یک مشخصه  .2

 ...)نظیر حمل و نقل،فاضالب و (اند و فقدان زیرساخت هاي عمومی  نواحی دیگري که با تراکم پایین باقی مانده

) مازاد(تراکم تشویقی .هاي دائمی هستند و یک حق ارتفاقی حفاظت دارند هاي واقع در مناطق ارسال داراي محدودیت زمین

  .)dehart & etgen,2007(شود  ها می بخشیدن به پروسه حفاظت این زمینباعث سرعت 

  مناطق دریافت

یک امکان .زمین ها دریافت بایستی به اندازه کافی بزرگ براي دریافت کردن امکانات توسعه از مناطق ارسال باشند

آنها بایستی با طرح هاي .توسعه واقع گرایانه داشته باشند و داراي زیرساخت ،منطقه بندي تراکمی و تقاضاي بازار محلی باشند

 .)همان منبع( براي افزایش تراکم استفاده شود TDRو تعهد به اینکه فقط از .ناحیه اي و شهرستانی مطابقت داشته باشند

 مفهوم انتقال حق توسعه

توسعه را کاهش یا حذف کند و در عوض  ،ه در نقاطی که بایستی حفاظت شوندرویکرد انتقال حق توسعه برآنست ک

 .تقویت کند میل به  افزایش توسعه براي مناطقی که خواستار رشد هستند،

مناطق (از نواحی کم توسعه  شویق داوطلب شدن براي انتقال رشدمحور است که به ت انتقال حق توسعه یک تکنیک بازار

   .)pruetz,AICP,1999(د می پرداز) مناطق دریافت( به نواحی با پتانسیل بیشتر براي توسعه )ارسال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  TDR دیاگرام مفهومی - 1شکل 

  
 
 

 
  

  

  

  

  

  
  Fulton &others,2006: مأخذ                       

 
TDR  کند تا توسعه از فضاهاي باز و مزارع با مناطق شهري با قابلیت بیشتر توسعه هدایت شوند مکانیزمی ایجاد می .

از اقداماتی که  ریزان شهري غالباً اما دولتها و برنامه .ست اقدامات دولتی تاثیر اجتناب ناپذیري بر ارزش زمین داردبدیهی ا

مکانیزمی است که مالکان را متقاعد   TDR.کنند گردد، دوري می هاي هنگفت می باعثد کاهش ارزش زمین و پرداخت هزینه

شود تا  باعث می TDRدر واقع انتخاب  . دهد بپذیرند کند تا داوطلبانه حقوق ارتفاقی که ارزش مالکیت آنها را کاهش می می

وسعه طلبانه حقوق مربوط به توسعه آتی ملک خود را واگذار نموده و در مقابل توانایی فروش حقوق تمالکان عالقه مند، داو

کند تا در آینده مقدار  ، مالک منطقه ارسالی سند محدودیت را ثبت میTDRبر اساس انتخاب . قابل انتقال را داشته باشند

را  TDRک زمین ارسالی میتواند کاالي ایجاد شده پس از ثبت سند، مال. توسعه و نوع فعالیت روي زمین مشخص شود

دگان جایگاه دریافت نیز از نتوسعه ده. آورند هزینه ارزش کاهش یافته زمین خود را به دست می  TDRآنها با فروش . بفروشد

را به کار نبرده و در سطح تراکم کمتري به  TDRنها می توانند آ شوند طریق روش حوزه بندي دوگانه، داراي انتخاب می

را خریداري   TDRبه همین ترتیب آنها می توانند کاالي اقتصادي به نام حق توسعه قابل انتقال یا . ساخت و ساز بپردازند

عداد نمایند باید ت را انتخاب می TDRدر شرایطی که توسعه دهدنگان . کرده و در سطح تراکم باالتري ساخت و ساز نمایند

میان  –اي  به شکل مذاکره قیمت ان نیز اساساً. ن را بخرند تا سطح توسعه را باال برده و سود بیشتري کسب کنندآخاصی از 

 .شود تعیین می -خریدار و فروشنده

 سازي ها در حد آستانه تراکم به ساختمان توانند مانند دیگر پروژه می ،کنند استفاده نمی TDRتوسعه دهندگانی که از 

تجاوز کرده و باالتر از آن به  TDRاجازه دارند از آستانه تراکم غیر  ، کنند را انتخاب می TDRاما هنگامی که آنها . بپردازند

     .)Kaplowitz & others, 2008(سازي بپردازند که در واقع لحاظ مادي و نیز از نظر توسعه مفیدتر خواهد بود  ساختمان

 تجارب جهانی

با احترام به حقوق  بایست در تعامل و مشارکت با مردم، توسعه می. توسعه و حفاظت مکمل یکدیگرند TDRدر رویکرد 

در امریکا اتفاق افتاده است که در ادامه عمده تجارب این رویکرد . رت گیردظرفیت مشارکت و مداخله جامعه صو ءآنها و ارتقا

  :به بررسی آن خواهیم پرداخت

  

  

  

  

  

  



 ، TDRبرنامه هاي موفق  - 1جدول 

 برنامه هاي موفق سال آغاز تعداد انتقاالت هکتار محافظت شده

n.a n.a 1980 -
1996 

 کالیفرنیا - سن لوییس ابیسپو کانتی

 کلورادو –بولدر کانتی  1989 5 10000

325 n.a 1974 - 
1979 

 فلوریدا –کولیر کانتی 

n.a n.a 1981  فلوریدا –دید کانتی 

5000 n.a 1978  مریلند –کالورت کانتی 

 مریلند - مونتگمري کانتی  1987 200 29000

n.a 30-40 1984  کالیفرنیا - کوپرتینو 

n.a 3-4 1975 - 
1988 

 کالیفرنیا -لس آنجلس 

92.5 n.a 1981 کالیفرنیا - مورگان هیل 

n.a 10 1960 - 
1985 

 کالیفرنیا -سن فرانسیسکو 

n.a 3 1982 - 
1994 

 کلورادو -دنور

n.a 11 1984 -
1991 

 واشنگتن دي سی

n.a n.a 1968  نیویورك - نیویورك 

n.a 9 1985  واشنگتن -سیاتل 

 کالیفرنیا - مالیبو ککوستال زون 1979 505 800

n.a n.a 1987 نوادا -کالیفرنیا -تاهوا 

12834 n.a 1980  پاین لند –نیوجرسی 

n.a n.a 1995  نیویورك -النگ آیلند پاین برنز 

  Pruetz,2003: مأخذ

 
  مونتگوموري کانتی مریلند

از ابتداي شروع  .در بخش مونتگومري در مریلند، به عنوان یکی از موفق ترین برنامه ها به شمار می رود TDRبرنامه 

دستاورد  علت اصلی. آکر اراضی کشاورزي و فضاهاي باز در این بخش مورد حفاظت قرار گرفته است 50000برنامه بالغ بر 

در سال ) Montgomery county planning board( باشد بخش مونتگمري موفقیت آن در ایجاد بازار مبادله حق توسعه می

را براي حفاظت از مناطق کشاورزي در مواجهه با  TDRدر بخش مونتگمري در نزدیکی واشنگتون دي سی برنامه  1981

نیمه جنوبی این ایالت که کنگره ملی در آن واقع شده ) اشنگتن اجرا کردندشهرنشینی سریع و توسعه تجاري گسترده اطراف و

) روستایی(اما نیمه شمالی آن هنوز در شرایط توسعه نیافته شهري  )dallesio & pirani,2006( .است توسعه بیشتري داشت

ولویت دادن به حفظ مناطق هر و ارغم منطقه بندي این ش علی. قرار داشت و همواره سعی بر این بوده که ویژگی آن حفظ شود

کور براي جلوگیري از در چنین شرایطی منطقه مذ. از دست داد  1970هاي کشاورزي را در دهه  درصد از زمین 18، کشاورزي

اي  بندي غیر منصفانه همچنین قوانین منطقه. ، سعی در خرید حق ارتفاقی کشاورزي از محل درآمد مالیات نمودهرگونه ضرري



بدون در نظر گرفتن خسارات  ،هکتار به راحتی جلوگیري شد 25مالکان مزارع وضع گردید و ساخت با تراکم یک واحد از براي 

بنابراین ایالت مذکور تصمیم به تغییر سیاست منطقه بندي و تغییر شکل ان  .وارده به کشاورزان و تالش در جهت جبران آنها

اطق حفاظت شده باز دیگر به شکل منطقه انتقال تراکم شهري منطقه بندي هکتار از من 90بیش از . گرفت TDRبر اساس 

  .شد

توانند زمین خود را حفظ نموده و  می) کشاورزان(مالکان جایگاه ارسالی  مونتگومري کانتی، TDRدر واقع تحت برنامه 

از طریق فروش حق توسعه دریافت به کشاورزي بپردازند و در عین حال بعضی سودها و عایدات برنامه توسعه ملک خود را نیز 

مفیدتر  TDR، خرید علت توانایی ساخت با تراکم باال دهندگان دریافتند به توسعه ،همچنین در مکانهاي دریافتی. مایندن

سال حفظ کند مهمتر اینکه این  20نیمی از امالك خود را در مدت  ، این ایالت توانست تقریباًبر اساس این روش. باشد می

 هاي عمومی به کار برد در شده تا اهداف کاربري زمین را از طریق مشارکت بخش خصوصی و حتی بیشتر از سرمایهایالت قا

)Brown, 2001,p 112(.  

  قانون حفاظت پاین لندز نیوجرسی 

رشد شهر آتالنتیک و حومه آن به تهدیدي جدي براي مناطق پاین لندز نیوجرسی تبدیل گشت طبق  1970در دهه 

معرفی گردید که دولت را "ایالتی بی نظیر و مهم و یک منبع ملی "پاین لندز نیوجرسی به عنوان  1979ژوئن  28قانون 

در چهارچوب این قانون کمیسیون پایلندز با وظیفه تدوین و  .)dallesio & pirani,2006 ( موظف به حفاظت از آن نمود

ماه به طول انجامید پس از آن شهرستانهاي واقع در  18ن طرح تهیه ای. گذاري گردید اجراي طرح جامع کاربري اراضی پایه

براي تطبیق کامل با طرح جامع ، . ت هماهنگ با طرح را تصویب نمودندمحدوده طرح قوانین مربوط به منطقه بندي و مقررا

 40از فصل  114ماده  .)roddewing & inghram( رسید همه طرح هاي توسعه باید به تصویب ایالت و شهرداري محلی می

 ": کند  این ماده بیان می. ها اختیار می داد تا برنامه هاي انتقال حق توسعه را تصویب نمایند قانون نیوجرسی به شهرداري

از  ...، منابع طبیعی و میراث فرهنگی وري در عین حفظ تمامیت محیط زیستهاي مربوط به تامین رشد ضر پاسخ به چالش

در ادامه قانون اعالم می دارد که انتقال حق توسعه ابزار مفیدي براي هدایت رشد به مناطق  ". حلی استي م ها وظایف دولت

اي به طور آزمایشی انجام گردد تا از قابل اجرا بودن  بر طبق این قانون قبل از اجراي برنامه اصلی باید برنامه. مناسب است

از آنجا که . هنگام ذخیره گاه برلینگتون براي این امر در نظر گرفته شددرآن . در آن منطقه اطمینان حاصل شود TDRبرنامه 

 New( تعیین گردید TDRبه عنوان منطقه مناسب اجراي برنامه  نتایج برنامه آزمایشی مثبت بود، ذخیره گاه پاین لندز رسماً

jersey pinelands commission,2003(. 
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هاي  گردد و باغستان باشد که زمان احداث آن به قبل از اسالم باز می تاریخی ایران میشهر قزوین یکی از شهرهاي 

باغات سنتی قزوین بیشتر به صورت . اي این شهر را در برگرفته است سال همچون حلقه1000سنتی قزوین با عمري بیش از 

منظر طبیعی و  این باغات از لحاظ قدمت، هویت، .گردند ها در فصل زمستان و بهار آبیاري می دیم بوده و تنها از آب رودخانه

  . پوشش گیاهی واجد اهمیت هستند

. شهر قزوین از سه سو توسط باغستان سنتی محصور گردیده و این باغات به شکل یک نعل اسب شهر را در برگرفته اند

باغستان سنتی از . اك می باشدباغستان سنتی متصل به بافت شهر بوده و به لحاظ استعداد کشاورزي داراي بهترین نوع خ

حفظ و احیاء آنها به لحاظ تاثیرات شگرف زیست محیطی، فرهنگی و . ترین موانع توسعه شهري می باشد بزرگترین و مهم

  .باشد اجتماعی براي حیات شهر بر کسی مستور و پوشیده نمی

  

 



اي نه چندان دور حدود  مساحت باغستان سنتی در گذشته

از آن موجود  هکتار 2400هکتار بوده که در حال حاضر  5000

طرح هاي توسعه شهري قزوین و ضوابط و مقرراتشان در . باشد می

در طول طرح جامع دوم و . اند حفاظت از این باغات ناکارآمد بوده

هکتار از باغات وارد محدوده قانونی شهر شد و طرح  15سوم حدود 

  . تفصیلی نیز فقط حریم هایی را براي باغات مشخص کرد

ولی   باشند، تعدادي از باغات با مالکیت وقفی و دولتی می

مالکیت میزان . است قسمت عمده باغات داراي مالکیت خصوصی

هکتار  3مترمربع تا  250نفر در حدود  0.5بسیار متغیر و از 

هاي  باشد و تعداد بسیار معدودي از باغات نیز در محل متفاوت می

گردد  بنابراین مشاهده می. هکتار مساحت دارند 5مختلف باالتر از 

که در باغات سنتی تعدد مالکیت و به اصطالح خرده مالکی 

هاي  در محدوده باغات کاربري. )1380یزي،پرو( وجود دارد شدیدي

آموزش  مسکونی، انبار، از جمله کارگاهی،: اند مختلفی بوجود آمده

تجهیزات و  فرهنگی، حمل و نقل، بهداشتی درمانی، عالی،

   .تاسیسات و پذیرایی و گردشگري
  

  

آنها در حال حاضر رها شده و فعالیت %  60 باشد که باالیی می  محیطی و حفاظتیهاي  باغات سنتی واجد ارزش

به باغداري  دهد که اکثر مالکان تمایل به فروش داشته و انگیزه بررسی ها نشان می. شود کشاورزي و باغداري در آنها انجام نمی

سب چه از سوي ، باال بودن هزینه هاي کشاورزي و عدم صرفه اقتصادي و نبود سرمایه گذاري مناکمبود آب.را از دست داده اند

در این محدوده قطعات اکثرا چند . دولت و نهادهاي مربوط و چه از جانب بخش خصوصی از دالیل این امر عنوان شده اند

، که همین امر یکی از شدید در محدوده باغات وجود داشتهخرده مالکی . باشند درصد آنها تک مالک می 40مالکه و حدود 

  .)همان منبع( بودن این باغات محسوب می شوددالیل اصلی رهاشدگی و بالتکلیف 

هاي اصلی شهر قزوین قرار دارد همانند  ترین دسترسی دور شهر و در نتیجه در مجاورت مهم تا از آنجا که باغات دور

 رغم اینکه بسیاري از این باغات در حال حاضر رها شده ولی علی.باشد  سازي می هاي بسیار براي منظر گذشته داراي قابلیت

  .شود سرسبزي معدود قطعات باعث جلب توجه تازه واردین می

هواي مناسب ، وجود درختان کهنسال و محیط باز و طبیعی داراي ارزش تفریحی  به علت آب و باغات سنتیاکثر قطعات 

ه بدر و تفرجی می باشند، خصوصا جاده نجف آباد که اغلب مردم در روزهاي تعطیل، و مراسم خاص شهر قزوین نظیر پنجا

هاي شهري همجوار با این  متاسفانه عدم ساماندهی لبه. روند براي گذران اوقات فراغت و استفاده از محیط به این باغات می

در این محدوده قطعاتی  .کند رد تفرجی محدوده را تهدید میفعال شده است که عملک باغات باعث ایجاد فضاهاي مرده و غیر

باشند و اغلب شامل پوشش مرتعی و جوامع  ته ، بادام و زردآلو و بعضا گالبی و نارون میکه دایر هستند داراي درختان پش

بعضی از گیاهان مرتعی مانند خاکشیر و بویمدران، شیرین بیان، بابونه و ختمی داراي خواص دارویی . باشد درختی پراکنده می

   .باشند نیز می

و نتایج مشابه  اشاره شده در جهان هاي موردي ی از نمونههاي خاص منطقه و مطابقت آن با بعض با بررسی ویژگی

اي با پتانسیل باال براي دریافت ، امکان  توان گفت که با در نظر گرفتن باغات به عنوان مناطق ارسال و در نظر گرفتن منطقه می

، بیعی، تنوع گونه هاي گیاهیهاي متفاوت بصري، منظر ط ارزشاستفاده از این رویکرد اقتصادي بازار محور براي حفاظت از 

  . باشد دسترسی مناسب و قابلیت تفرجگاهی می

روند توسعه شهر و محدوده باغات قزوین در . 2تصویر 

 حال حاضر

 

نگارندگان: ماخذ  



 تعیین مناطق دریافت و ارسال -1نمودار

  

  

  

  

  

  

 
 

  مأخذ نگارندگان                      
  

  پژوهشیافته هاي نتایج و 

چنانچه برنامه هاي انتقال ؛ توان نتیجه گرفت بر اساس تجربیات جهانی و وضعیت مشابه در حفاظت از باغات سنتی می

می تواند یک وسیله مطمئن جهت تحقق اهداف حفاظت و نیز تامین و هدایت  ،حق توسعه به درستی طراحی و کنترل گردد

رویکرد انتقال حق توسعه با اهداف حفاظتی به عنوان اهرم عملیاتی کردن طرح هاي شهري به تحقق . توسعه در آینده باشد

در واقع امکان استفاده از این رویکرد و طراحی مدل و الگویی بازار محور براي . آنها کمک می کندو امکان پذیري پذیري 

رویکرد انتقال حق توسعه با هدف اصلی حفاظت از مناطق حساس و با  .رسیدن به اهداف حفاظتی منطقی به نظر می رسد

منطقه بندي خسارت میپردازد و از بازار براي پرداخت ارزش به صاحبان زمین در ازاي ارزش از دست رفته اموالشان در اثر 

به ویژه در  رغم مشکالت و دشواري هاي آنها، ، علیTDRدر حال حاضر به برنامه هاي .کند حفاظت از منافع عمومی استفاده می

مبتنی بر هاي جامعه در یک نظام  زمینه دخالت در بازار توسعه شهري، به عنوان یک فرصت براي حفاظت و تحقق خواست

هایی  در جوامعی که با فشار شدید توسعه اي مواجهند و یا مکان TDRبرنامه هاي . شود احترام به حقوق مالکیت نگریسته می

تواند منطقه بندي سنتی را اجرا کند و یا در مکان هایی که  که مقامات رسمی براي رسیدن به اهداف حفاظت به سختی می

  .بودجه مالی کافی ندارد، بسیار موثر می باشد ق توسعه،ري براي خرید زمین و یا حشهردا

  راهکارها و توصیه ها 

 ایجاد  دفتر نظام انتقال حقوق توسعه شهرداري  .1

این دفتر . وظیفه اصلی این دفتر با حضور کارشناسان تعیین ارزش مناسبات توسعه زمین و ارزش جداشده از زمین است

از طریق کارگاه ها و جلسات آموزشی و اطالع رسانی به ساکنان منطقه دریافت و وظیفه هماهنگی و ایجاد مشارکت مردمی 

در واقع  این دفتر . آشنا نماید TDRهاي حقوقی  این جلسات می تواند مردم را با جنبه .مالکان منطقه ارسال را خواهد داشت

  .بیشتر وظایف نظارتی و فنی و مشارکتی را به عهده خواهد داشت

  )  وابسته به شهرداري( TDRجاد بانک ای .1

در راستاي تحقق پذیري  این بانک می تواند در تعیین قیمت هاي پیشنهادي حق توسعه و ایجاد تعادل و موازنه در بازار

در واقع خرید اعتبارات توسعه از مالکان نواحی ارسال و فروش اعتبارات به متقاضیان توسعه .مفید واقع شودTDRبرنامه هاي 

 .باشد ت مهمترین عملکرد بانک مینواحی دریاف

فراهم کردن درآمدي پایدار براي مدیریت شهري که جایگزین درآمد ناپایدار حاصل از تراکم فروشی است از دیگر 

 . باشد می TDRوظایف بانک 

تعیین مناطق

منطقه 

دریافت

امکانات و 

محدودیت هاي 

توسعه شهر

وجود تقاضا 

جهت توسعه
پتانسیل توسعه

ظرفیت تراکم 

پذیري

زیرساخت هاي 

موجود

منطقه 

ارسال

تنوع گونه هاي 

گیاهی

دسترسی 

مناسب به بافت
ارزش تفرجگاهی

منظر طبیعی و 

چشم انداز



  .کند دارد و اهداف مالی و اجرایی را دنبال می می این بانک در جهت تقویت بازار گام بر

براي سازندگان در جهت خرید حق توسعه که شامل امتیاز اعطاي تراکم حداکثر،  ایجاد انگیزه الزم .1

هاي معین توسعه  بخشودگی رعایت استاندارد ،...بخشودگی هزینه هاي مختلف از قبیل مالیات، هزینه صدور پروانه و 

  .مثل عقب نشینی، فضاي باز و احداث پارکینگ باشد

2. TDR  شهروندان، بنیاد هاي . گذاري عمومی در اختیار عامه مردم باشدسرمایه بایستی به عنوان نوعی

   .می توانند به بازار حق توسعه عالقه مند گردند... سرمایه گذاران خصوصی و  زمین و مسکن،

هنگامی کارایی قابل قبولی داشته باشند  TDRبرنامه ریزان و مسئولین شهري باید به خاطر داشته باشند که برنامه هاي 

 :ایط به طور تقریبی فراهم باشدکه شر

. زمانی است که بتوان ظرفیت توسعه را به درستی محاسبه کرد TDRهاي  بهترین شرایط اجراي برنامه .1

در  ،شودکه فشار براي توسعه در منطقه ارسال وجود داشته باشد تنها زمانی ظرفیت توسعه به درستی محاسبه می

در مالک  TDRغیر این صورت ارزش حق توسعه پایین تر از ارزش واقعی خواهد شد و انگیزه الزم براي استفاده از 

خواهد شد و سرمایه گذاران  TDRدر منطقه دریافت هم تقاضاي باالي توسعه باعث رونق بازار . از بین خواهد رفت

 .را به استفاده از مزایاي آن جلب خواهد کرد

مطلوب و موفق  TDRوجود زیرساخت هاي مناسب در منطقه دریافت نیز یکی از شرایط براي رسیدن به  .2

فاضالب وجود داشته  و تاسیسات آب ،هاي مناسب نظیر سیستم  حمل و نقلاگر در منطقه دریافت زیرساخت . است

    .باشد شانس بیشتري براي موفقیت خواهد بود
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Abstract 
Development and  increasing population density in cities cause developers tendency to make 

more use of urban land and agricultural land,thas achieving an efficient way to conserve natural 
resources seem to be necessary . Experiences during the past decade shows that In their urban 
development plans and regulations for the protection of gardens and agricultural land is not very 
effective. Following of Operational and administrative mechanisms to conservation, New perspectives 
on urban development is proposed that market-oriented approache of the world in the 90s is one of 
them that led to the production and presentation of practical tools for capacity Market in urban policy 
and urban planning. One of the most successful market-oriented approach in order to protect open 
spaces is transfer of development rights(TDR). TDR means protecting land by transferring 
development rights From one region to another region. In fact TDR program allow owners to seprate 
development right from certain parts of their property and sell off and Buyers often are other owners 
who want  to increase their lands density.  

Qazvin is a city with large green gardens that surrounded historical part of city like a green ring 
in connection with past and the traditional gardens are now in danger of destruction. This study 
showed that the surplus value of gardens can be used in order to conservation  them, The further rate 
of surplus value cause more possibility of successful TDR. so this research is presenting a pattern  in 
order to protect the environmental values of Qazvin traditional gardens. 

 
Keywords: Development right-transfer development right-sending & receiving area-Gazvin 

traditional gardens. 


