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مریم رضائی - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
عیسی ابراهیمزاده ـ استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجتبی رفیعیان ـ دانشیار گروه شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس
پذیرش مقاله 1395/2/21 :تأیید مقاله1395/4/5 :

چکیده
امروزه ،یکی از معضالتی که شهر و شهروندان با آن مواجهاند ،وجود زمینهای رهاشده و بییاسیتفاده در منیاقق و
محالت مختلف شهری است .این اراضی و فضاهای مسئلهدار ،رشد افقی شهرها را بهدنبال داشته ،باعث ناپایداری
در ابعاد محیطزیستی ،اجتماعی و اقتصادی شده و محیطهای شهری را با چالشهای جدی مواجه ساخته اسیت .بیا
توجه به اهمیت و نقش حساس زمین در توسعة شهری و پیشبرد اهداف و برنامههای شهر ،هیدایت و کنتیرل ایین
اراضی ضرورت دارد .در راستای کنترل و مدیریت اراضی رهاشده ،اولین گام شناخت و بررسی عواملی است کیه در
شکلگیری آنها نقش مؤثر داشته است .لذا ،هدف اصلی این مقاله ،شناسایی و سنجش عوامل و نیروهای میؤثر در
پیدایش اراضی رهاشده و بی استفاده (نمونة موردی :شهر اییالم) اسیت .نیوح تحقییق کیاربردی و روش بررسیی
توصیفی -تحلیلی است .برای جمعآوری دادهها از روش پیمایشی و کتابخانهای استفاده شده است .تجزیهوتحلییل
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو بهرهگیری از آزمونهیایی همویون ضیریب همبسیتيی پیرسیون ،آزمیون T

تکنمونهای و نیز رگرسیون چندگانه است .عوامل و نیروهای مؤثر در رهاشدگی اراضی در پنج بعد شیامل عوامیل و
نیروهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنيی ،حقوقی -قانونی ،سیاسی و محیطی سنجش شیده اسیت .نتیایج حاصیل از
تحلیل یافتهها نشان میدهد که رابطة معناداری بین تمامی شاخصهای مورد بررسی و شیدت رهاشیدگی اراضیی
درون شهری وجود دارد .از بین این شاخص ها ،نیروها و عوامل اقتصادی ،بیشترین نقیش را در رهاشیدگی اراضیی
درونشهری محدودة مورد مطالعه داشته است .بهقور کلی ،عواملی هموون مهاجرتهای ناشی از جنگ تحمیلیی و
مهاجرتهای روستاییان به شهرها ،سیاستهای واگذاری زمین و مسکن ،پیشبینیهای نادرست قرحهای شهری،
بورسبازی زمین و نقش پررنگ دالالن و زمینخواران در این امر در شکلگیری اليوی پراکندة شهری و رهاشدگی
اراضی درونشهری ایالم ،تأثیرگذار بوده است.

کلیدواژهها :اراضی رهاشده ،پایداری شهری ،زمین شهری ،شهر ایالم.
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 .1این مقاله مستخرج از رسالة دکتري نويسندة اول است.
 نویسندۀ مسئول تلفن09181431288 :

E- mail: m.rezaee842@gmail.com
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مقدمه
توسعة افقی شهرها که نوعی توسعة ناموزون شهری است و در اصل در اراضی آمادهسازینشدۀ شهرها اتفاق افتاده است،
باعث افزایش سهم فضاهای باز و بیاستفاده و در نتیجه گسستگی بخشهای مختلف شهر ،افزایش قیمت زمین و هزینة
تأمین تأسیسات و تجهیزات (عباسزادگان و رستمیزدی ،)34 :1387 ،از دست دادن منابع طبیعی و زمینهـای حاصـلخیز
کشاورزی به نفع توسعة شهری (زنگنه شهرکی )45 :1390 ،و بسیاری مسائل و مشکالت دیگر شده است.
در این میان وجود اراضی رهاشده و بیاستفاده یکی از نمودهای بارز این پراکندگی شـهری اسـت کـه در شـهرهای
کنونی سطح وسیعی از اراضی درونشهری را به خود اختصاص داده است .رهاماندن این اراضی و عدم استفادۀ مناسـ از
ظرفیتهای آنها ،نهتنها موج رشد بیرویة محدودۀ شهرها شده ،بلکه باعث دفن سرمایههـایی مـیشـود کـه بایـد در
جهت توسعة مطلوب و پایدار شهر بهکار گرفته شود .از طرف دیگر ،بیاستفاده ماندن این اراضی در حالی صورت میگیرد
که خانوادههای بسیاری با درآمد متوسط و پایین ،در تأمین مسکن خود با مشکل جدی مواجهاند (نقی زاده.)31 :1382 ،
میتوان گفت زمین ،بزرگترین سرمایة شـهر ،بســتر و محــور توســعة شـهری اسـت (،)Briassoulis, 1999: 6
بهطوری که توسعة مطلوب شهر ،کامالً به تأمین بهموقع و کافی زمین و مدیریت صحیح آن بستگی دارد .مدیریت زمین،
نقش اساسی در توسعة کالبدی و توسعة کالبدی تأثیر ژرفی بر توسعههای اقتصادی و اجتماعی دارد (امیـری.)42 :1386 ،
این موضوع ضرورت استفادۀ هدفمند و کنترلشده از زمین را روشنتر میسازد (نسترن و همکاران .)17 :1392 ،فقـدان
مدیریت صحیح زمین و استفادۀ ناکارآمد از آن به ایجاد مسائل اساسی مانند ناپایداری محیطزیستی ،ناپایداریِ اجتمـاعی-
اقتصادی ،تهدید سالمتی انسانها و شهرها منجر خواهد شد (خاتمی و مـوئئی .)1 :1391 ،بهـرهگیـری بهینـه از زمـین
بهگونهای که تضمینکنندۀ کارایی اقتصادی ،عدالت اجتماعی و حفظ محیطزیست شود ،شرط توسعة پایدار جامعه و شـهر
است (سرایی .)44 :1388 ،نخستین گام در جهت مدیریت صحیح زمین شهری ،شناسایی عوامل و نیروهـایی اسـت کـه
موج هدررفت زمین ،رهاماندن و عدم استفادۀ درست از آنها میشود.
در کشور ما تا زمانی که الگوی رشد شهرها ارگانیکی و عوامل درونزا و محلی تعیینکنندۀ رشد شهری بـوده ،زمـین
شهری نیز کفایت کاربریهای سنتی شهری را میداده و حس شرایط اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی شهر ،فضای شـهر را
بهطور ارگانیکی سامان میداده است .اما ،از زمانی که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونزا به خـود گرفــت و
درآمدهای حاصل از نفت در اقتصاد شهری تزریق شد و شهرهای ما در نظام اقتصاد جهانی جایگرفت ،سـرمایهگــذاری
در زمین شهری تشدید شد و این ضعف اصلی بازار خصوصی بدون برنامة زمین ،الگوی توسعة بسیاری از شهرهای ایران
را دیکته کرده است (ماجدی .)6 :1378 ،این امر باعث نابسامانی بـازار زمـین شـهری ،بهویژه بیاسـتفاده مانـدن بخـش
وسیعی از اراضی داخل محدوده و عارضة منفی گسترش افقی شهرها شده است (اطهاری.)36 :1379 ،
این مسئله در دوران بعد از انقالب ،ابعاد پیچیدهتری به خود گرفته است .دئیل و عوامل عمـدۀ بـروز ایـن پدیـده در
شهرهای ایران عبارت است از افزایش نرخ رشد جمعیت ،کمبود مسکن ،طرحهای واگذاری و آمادهسازی اراضی در اوایل
انقالب که عمدتاً از نوع طرحهای شهری با تراکم کم بود و موج شد تراکم جمعیتی شهرهای موجود ،بسیار تقلیل یابـد
(زنگنه )47 :1390 ،و زمینهای بسیاری در داخل شهر بهصورت بیاستفاده و رهاشده شکل بگیرد .در سالهای اخیر نیـز
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پیادهسازی سیاست مسکن مهر در شهرهای مختلف کشور بیش از بیش به این رهاشدگی اراضی درونشهری دامن زده و
بر بحران مشکل افزوده است .از طرف دیگر ،انحصار زمـین و ضـعف نظـام مالیـاتی ،همچنـین نبـود نظـام دقیـق ثبـت
(کاداستر) باعث ناکارآمدی بیشتر این بازار و رواج پدیدۀ بورسبازی در آن شده است .همة این عوامـل در آشـفتگی بـازار
زمین شهری ،بهخصوص رهاماندن بخشهای زیادی از زمینهای درونشهری ،مؤثر بوده است .شهر ایالم بهعنوان یکی
از شهرهای میانی و رو به رشد کشور ،در درون خود اراضی بیاستفادهای دارد ،بهطوریکه در سالهـای اخیـر بـا معضـل
رهاشدگی اراضی درونشهری ،پراکندگی شهری و رشد افقی چشمگیری روبهرو بوده است .عواملی همچون بورسبـازی
زمین و تمایل به مالکیت اراضی ،پیشبینی نادرست طرحهای شهری ،سیاست واگذاری زمین بهویژه مسکن مهر در نیمة
غربی شهر ایالم ،فقدان منابع و اعتبارات مالی شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی در جهـت اجـرای مصـوبات طـرح
جامع و تفصیلی و جزآن در این رهاشدگی نقش مثبت و مؤثری داشته است .با توجه به اهمیـت ایـن موضـوع ،پـژوهش
حاضر در صدد است به شناسایی نیروها و عوامـل اقتصـادی ،حقـوقی ،اجتمـاعی ،سیاسـی و محیطـیای بپـردازد کـه در
شکلگیری و تشدید فرایند رهاشدگی زمینهای درونشهری مؤثر بوده است .بـههمـین منظـور و بـا توجـه بـه مطالـ
مطرح شده ،سؤال اصلی در این تحقیق این است که چه عوامل و نیروهایی موج رهاشدگی اراضی درونشهری در شهر
ایالم شده است؟ و اینکه سهم هر یک از این نیروها و عوامل در رهاشدگی اراضی به چه میزان است؟

پیشینه و سوابق پژوهش
موضوع زمین شهری به دلیل حساسیت و اهمیت آن در زندگی شهری ،همواره مورد توجه برنامهریزان و مدیران شـهری
بوده و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است .اما ،تعداد پژوهشهای صورت گرفته که بهطورمشخص در ارتبـاط
با موضوع اراضی رهاشدۀ شهری (بهویژه با تأکید بر نقش عوامل و نیروهای مؤثر در رهاشدگی اراضی) باشد ،بسیار اندک
است .لذا ،در ادامه (جدول  ،)1به تعدادی از مهمترین آنها که تا حدودی با بحث پژوهش حاضر و اراضی رهاشدۀ شهری
مرتبط باشد اشاره میکنیم.

جدول  .1خالصة پیشینة پژوهشهای مربوط به زمین شهری با تأکید بر اراضی رهاشده

عنوان پژوهش

مؤلف

زمین شهری و

محمدمهدی

مداخلة دولت

عزیزی

سال

نتیجه /توضیح

 1378زمانی که اراضی خالی توسعه نیابد ،بهاجبـار سـاختوسـاز بـه سـمت حاشـیة شـهرها
هدایت مییابد و موج افزایش قیمت اراضی بایر داخل میشود .در مقیاس کالن نیز
سوداگری زمین موج خارجشدن بخش بزرگی از سرمایه از بخـش تولیـد مـیشـود.
بخشی از مشکالت کالبدی توسعة شهرها را نیز میتوان در قال آثار منفی سوداگری
تجزیهوتحلیل کرد .عدم تحقق بخشی از اهداف طرحهای توسعه شهری و مشـکالت
موجود در تأمین زیرساختها مربوط به تراکم کم و توسعة گسسـته اسـت .نتیجـة آن
توسعة اراضی خالی در بافتهای شهری است.
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ادامه جدول  .1خالصة پیشینة پژوهشهای مربوط به زمین شهری با تأکید بر اراضی رهاشده

عنوان پژوهش
مدیریت زمینهای
رهاشده (نمونة
موردی شهر شیراز)

مؤلف
احمدرضا
نقی زاده

سال
1382

جدال برای پایداری:
نیروهای مؤثر برای
احیای مجدد اراضی
شهری در اروپا

Gareth
Thorton
and et al

2007

بررسی علل
رهاماندن اراضی
واگذاری با کاربری
مسکونی در شهر
یزد

محمدحسین
سرایی

1388

توسعة پایدار شهری
بر مبنای تجدید
حیات پایدار اراضی
بازیافتی

سعیده
نوروزی و
مهران
علیالحسابی

1390

بازیافت اراضی بایر

محمدرضا
پورمحمدی
و علیاکبر
تقیپور

1391

نتیجه /توضیح
بورسبازی زمین ،کمبود خدمات زیربنایی ،همجواری با عناصر نامطلوب شهری ،ضـعف
اطالعات ،اراضی با کاربری عمومی بالتکلیف ،غیراقتصادی بودن سرمایهگذاری ،فقـدان
سند رسمی ،مشاع بودن اراضی و عدم موافقت بـرای افـراز و ضـعفهـای اداری باعـث
بیاستفاده ماندن اراضی است .وی در راسـتای مـدیریت اراضـی رهاشـده ،راهکارهـایی
همچون ایجاد بانک زمین ،اجرای اقدامات مالیاتی مناس در مقابل بورسبـازی زمـین،
تعدیل زمین ،کمک به ایجاد مـدیریت واحـد اراضـی شـهری ،اجـرای طـرح کاداسـتر و
افزایش عرضة زمین ارائه میدهد.
موانع اقتصادی ،اجتماعی و محیطی موجـود در اراضـی رهاشـده در اکثـر مـوارد احیـا و
بازسازی آنها را بدون دخالت دولت با مشکل مواجه میکنـد و اعضـای اتحادیـة اروپـا
گونههای متفاوتی از دخالت دولت را در جهت احیای این اراضی ارائه مـیدهـد .در ایـن
خصــوص ،عملکــرد تصــمیمگیرنــدگان ،مالکــان زمــین و توســعهدهنــدگان بــرای درک
جنبههای مرتبط با پایداری این اراضی بسیار مهـم اسـت .در ایـن مقالـه سـه کشـور از
اتحادیة اروپا شامل آلمان ،فرانسه و انگلستان از این نظر ارزیابی شده است.
ضعف سیاسـت زمـین حمـایتی شامل گرانی مصالح و کارگر در درجة اول و آمـاده نبـودن
زمین در درجة دوم ،در تأخیر ساخت اراضی واگذاری در سـطح منـاطق بسـیار مـؤثر بـوده
است .در مورد علل رهایی اراضی واگذاری ،نتایج حـاکی از رابطة قویتر بین گرانی مصـالح
در درجــة اول و عــدمحمایــت دولــت در درجــة دوم اســت .همچنــین ،قیمــت زمـــین
آمـادهسازیشده در طول مدت واگذاری این دست از اراضی ،سائنه حدود  81درصـد رشـد
داشـته اسـت کـه خـود عامـل تقویت بیاستفاده ماندن زمـین بـوده اسـت .وی در پایـان
مطرح میکند که سـازمان زمـین و سیاستگذاران مسکن هـی تـالش آگاهانــهای نیــز
برای شناخت و مساعدت گروه کمدرآمد در امر واگذاری زمـین کـه هــدف اصــلی ایــن
اقـدام بوده ،نکرده است .این امر نشان از اجرای نادرست سیاست واگذاری زمین دارد.
از آنجا که شهرهای ما ،چه در توسعه و چـه حتـی در افـزایش قلمـرو فضـایی (توسـعة
پیرامونی) ،کمتر از یک فرایند برنامهریزیشده تبعیت کرده است ،به برخی ظرفیـتهـا و
قابلیتهای مؤثر در رشد موزون و اندیشمندانة آنها ازجمله اراضی رهاشـده بـیتـوجهی
شده است .به کارگیری این اراضـی در جریـان توسـعة شـهری ،در رونـد توسـعة پایـدار
شهری ،پاسخ مناسبی به شرایط موجود و اقدامی در جهت تجدید حیـات پایـدار شـهری
است .تجدید حیات پایدار بهدنبال تعریف مرزهای بافت شـهری و محـدودکردن توسـعة
درون این مرزهاست .این نگرش ،ایجاد شهرهایی کاراتر و فشردهتر را آنتیتـز گسـترش
حومه ای و راهی برای رسیدن به توسعة پایدار میداند .در این نوع توسعه بیشترین توجه
معطوف به استفادۀ مؤثرتر از اراضی بیاستفاده و رهاشدۀ درونشهری است.
در درون شهرها بهدئیل حقوقی ،اقتصادی یا محیطی ،قطعـات قابـلتـوجهی از اراضـی
بهصورت بالاستفاده رها میشود .در مقابل ،در جاهای دیگـر سـاختوسـازهای وسـیع و
پرتراکم صورت میگیرد .این اراضی ممکن است در ابتدای امر زیاد به چشم نیاید ،ولـی
در حقیقت دارای پتانسیل بسیار زیادی برای بهوجود آوردن شهر پایدار ،زیبا و بـا امنیـت
بائست .تجدیدنظر و تغییر برخی قوانین شهری که موج رهاشدن اراضـی مـیشـود و
تصوی قوانینی که بازیافت اراضی را آسان کند ،ازجمله کمکـردن تعرفـههـای مالیـاتی
برای پروانههای ساختمانی یا زیاد کردن تعرفههـای مالیـاتی اراضـی بـایری کـه مـدت
زیادی است در محدودۀ شهری بیاستفاده باقیمانده است ،در بازیافت این اراضی مفیـد
خواهد بود.
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ادامه جدول  .1خالصة پیشینة پژوهشهای مربوط به زمین شهری با تأکید بر اراضی رهاشده

عنوان پژوهش
تقویت حکمروایی
در مدیریت زمین
شهری در اتیوپی
(نمونة موردی :شهر
هاواسا)

مؤلف
Takele
Necha
Sungena,
and et al

نتیجه /توضیح
سال
 2014توسعة پایدار شهری با مشکالت قابلتوجهی در رابطـه بـا مـدیریت زمـین ،بـهویـژه در
خصوص واگذاری مناس و کارآمد آن برای فراهمکردن نیازهای بازار ،مواجه است .این
مشکالت و چالشها عمدتاً به عرضة زمـین گـرانقیمـت و رشـد کنتـرلنشـدۀ اسـکان
غیررسمی در حاشیة شهرها منجر خواهد شـد .ایـن پـژوهش معتقـد اسـت کـه فقـدان
حکمروایی خوب در مدیریت زمین در نواحی شهری ،جایی که مالکیت و مدیریت زمـین
را دولت کنترل میکند ،عامل اصلی این مسئله است.

چارچوب نظری پژوهش
اراضی رهاشدة شهری
یکی از مسائلی که امروزه در شهرها با آن روبهروییم ،شناسایی بخشی از اراضی و بافتهای شهری اسـت کـه از چرخـة
متصل با شهر خارج و تبدیل به بافتها و زمینهای ناکارآمد ،رهاشده و بیاستفادۀ شهری شده است .وجود این اراضـی و
بافتهای غیرمجاز در فضاهای شهری یکی از بیماریهای شهر محسوب مـیشـود کـه از لحـاق اقتصـادی ،اجتمـاعی،
بهداشتی ،فرهنگی و امنیتی بسیاری از ناهنجاری های موجود شـهری را در دل خـود نهفتـه دارد .بـرای حـل ایـنگونـه
معضالت و تأمین سالمتی شهر و شهروندان باید به احیا و توسعة این مناطق پرداخت و این مسئله را با نگـاهی جـامع و
مدیریت قوی دنبال کرد (ثبوتی و علوی.)2 :1391 ،
میتوان گفت ،این نوع بافت ،بخشهایی از شهر و دارای یکی یا بیشتر ،از ویژگیهای زیر است:
-

زمینی که از آن استفاده نمیشود یا استفاده از آن بسیار محدود است.

-

محیط ساختهشدهای که رو به زوال و خرابی میرود.

-

محدودهای که فرصتهای اقتصادی آن کاهش یافته است.

ویژگی نخست را میتوان در اراضی بایر داخل شهر ،محوطههای رهاشده و ساختمانهای بیاستفاده یا تخری شده یا
حتی کاربریهای موجودی یافت که از آنها استفادۀ مناس و کافی نمیشود .ویژگی دوم ،عمدتاً به بافتهـای فرسـوده
اشاره دارد .ویژگی سوم ،مربوط به قسمتهایی از شهر است که استفادۀ کنونی از آنها صرفة اقتصادی ندارد یـا کـاربری
آنها بهگونه ای است که با ارزش زمینی که در اختیار آن کاربری قرارگرفته ،هماهنگ نیست .مناطق تجاری و اقتصـادی
شهر که رو به زوال رفته و یا متروک شده است ،همچنـین کـاربریهـای ناسـازگار را مـیتـوان در ایـن دسـته قـرارداد
( .)Encyclopedia of the city, 2005: 380-83آژانس حفاظـت از محـیط 1در سـال  ،1994زمـینهـای رهاشـده را
اینگونه تعریف میکند« :زمینهای رهاشده زمینهای بایر ،بدون کاربری خاص یا زمینهای تحـت اسـتفادۀ تسـهیالت
صنعتی یا تجاری است که توسعة دوبـارۀ آن بـه دلیـل آلـودگیهـای طبیعـی و مصـنوعیای کـه دارد ،پیچیـده اسـت»
(.)Thornton et al., 2007: 116
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Environmental Preservation Agency
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بنابراین ،با توجه به مباحث مطرحشده ،اراضی رهاشدۀ شهری بخشی از سـطوح شـهری ماننـد اراضـی بـایر ،اراضـی
متروکه و بافتهای فرسودهای است که از آن بهرهبرداری مفید و درخوری صورت نمیگیرد .به تعبیری ،فاقـد کـاربری و
بیاستفاده است یا به فعالیتهای نامناس و ناسازگار با فعالیتهای شهری نظیر زندان ،پادگان ،صنایع مزاحم و آئینده و
سایر کاربریهای مشابه اختصاصیافته است (برکپور و بهرامی .)2 :1390 ،در این پژوهش ،اراضی رهاشده در دو دسـتة
زمینهای قهوهای و اراضی بایر و بیاستفادۀ شهری قرارمیگیرد.

مهمترین دالیل شکلگیری اراضی رهاشدة شهری
در پیدایش اراضی رهاشده عوامل و نیروهای زیادی دخیل است .مهمترین این عوامل را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
-

تغییر در سبک زندگی ،تفکرات ،ارزشهـا و ورود فنـاوری هـای جدیـد بـه عرصـة زنـدگی از عوامـل مـؤثر در
بیاستفاده ماندن زمینهای درونشهری است (.)McCarthy, 2002: 288

 روند بورسبازی و معامالت قماری زمین یکی از عوامل اصلی توسـعة کالبـدی نـاموزون در شـهرها محسـوبمیشود .بورسبازی زمین و احتکار آن ،بخشی از زمین را از توسعه بازمیدارد ،درحالی کـه بخـشهـای دیگـر
ممکن است بهسرعت زیرپوشش ساختمانهای شهری برود (مشکینی و همکـاران .)166 :1393 ،بـورسبـازی
زمین ،زمانی اتفاق میافتد که تقاضا برای زمین در زمان حاضر یا آیندۀ نزدیک ،از میزان عرضة آن پیشی گیرد.
این امر قیمت زمینها را فراتر از ارزش واقعی زمین بائ میبرد و بازاری حبابی 1برای امـالک و مسـتغالت بـه
وجود میآورد که در آن قیمتها بیشاز حد گران است .شدتیافتن بورسبازی و افزایش قیمـت زمـین باعـث
رهاماندن اراضی شهری و کاهش عرضه میشود (محمـودی پـاتی و محمـدپـور عمـران .)14 :1387 ،در ایـن
شرایط زمین بهجای اینکه در جهت تأمین منافع و رفاه همگانی قرارگیرد ،در جهت سوداگری گروههای خـاص
قرارمیگیرد و باعث بروز مسائل اقتصادی ،اجتماعی و محیطی عدیدهای در شهرها میشـود (کـوکبـی:1385 ،
 .)26در واقع ،نگرش به زمین بهمنزلة کائ و سرمایة شخصی و نه کائیی عمومی و اجتماعی ،همچنـین بیمـار
بودن سیستم اقتصادی بهخصوص در امر تولید به احتکار و بورسبازی زمین منجر میشود .در نهایت ،افـزایش
زمینهای رهاشده و بیاستفاده را بهدنبال داشته است (معتمدی.)16 :1381 ،
-

مشاعبودن مالکیت زمین ها و عدم توافق در تفکیـک مـورد رضـایت ،یکـی از عوامـل شـایع بـرای رهامانـدن
زمینهای شهری است (نقی زاده.)554 :1383 ،

-

عدم انعطاف در طرحهای شهری بهخصوص در طرحهای جـامع و طـرحهـای برنامـهریـزی کـاربری اراضـی
(حاکمیت دیدگاه مدرنیسم) از عوامل مؤثر در بیاستفاده ماندن اراضی است (پورمحمدی و تقیپور.)70 :1391 ،

 قوانین شهری سدی بر توسعه در داخل شهر است و به این دلیل توسعه به خـارج از محـدودۀ قـانونی کشـاندهمیشود که خود وسعت قابلتوجهی را دربرمیگیرد و در اطراف خود سکونتگاههای جدیدی را بهوجود مـیآورد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. bubble market
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(مشایخ .)530 ،1379 ،اعمال مقررات ساختمان و منطقهبندی کاربری زمین در داخل محدوده موجـ افـزایش
قیمت ساختوساز و در نتیجه سرریز جمعیت به نواحی بیرون از محـدوده خواهـد شـد (مشـکینی و همکـاران،
 .)174 :1393برای مثال ،در مواردی مشاهده میشود که اخذ عوارض زیاد از عمـران اراضـی درونشـهری در
قبال صدور پروانة ساختمانی ،از علل بیاستفاده ماندن اراضی است (نقی زاده.)556 :1383 ،
 عرضة بیرویه و بیبرنامة زمین توسط دولتها ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،در مناطقی که فاقد هر گونهتأسیسات و زیرساختهای شهری است و در طرحهای تفصیلی و جامع شهرها بـه کـاربریهـای غیرمسـکونی
اختصاصیافته است ،در گسترش پراکندهرویـی و پیـدایش اراضـی رهاشـدۀ درونشـهری نقـش مـؤثری دارد.
بهعبارت دیگر ،مادامیکه میزان عرضة زمین زیاد و توسعة قطعات بـزرگ امکـانپـذیر باشـد ،تـراکم در درون
شهرها پایینتر ( )Yakubousky, 1997: 26و میزان اراضی بالاستفاده رو به افزایش خواهد بود.
 برای ایجاد کاربری در زمین باید سطح حداقلی از خدمات عمومی و زیربنایی متناس با فعالیت موردنظر موجودباشد .در بسیاری از مناطق شهری به علت نبود خدمات ،مقدار زیادی از زمـینهـای واقـع در محـدودۀ قـانونی
شهرها بیاستفاده مانده است .در واقع ،در این حالت زمینهای دور از زیرساختهای حیاتی ،بهصورت رهاشده و
بیاستفاده درمی آید و برای اهداف شهری غیرقابل استفاده است .در این حالت الگویی از توسعة شـهری شـکل
میگیرد که در آن تکههای بزرگ زمینهـای بـایر و توسـعهنیافتـه (فاقـد خـدمات و زیرسـاختهـای ئزم) در
بافتهای شهری به وجود میآید (محمودی پاتی و محمدپور عمران.)15 :1387 ،
 کاربریهای نامناس که مقدار زیادی از زمینها را در تملک خود دارد ،مانند فرودگاهها ،پادگـانهـای نظـامی،زندانها و صنایع گوناگون در مکانهای مختلف شهر که در بعضـی مـوارد بـهصـورت متروکـه اسـت ،موجـ
هدررفتن اراضی درونشهری و بیتکلیف ماندن بخشهای زیادی از این اراضی مطلوب میشود.

پایداری شهری و اراضی رهاشده
شهر پایدار شهری است که در آن روابط منطقی میان محـیط و عوامـل اقتصـادی و اجتمـاعی بـهخـوبی مراعـات شـود.
بهعبارت دیگر ،در گرو ارتباط متقابل و تنگاتنگ سه عامل محیطی ،اقتصادی و اجتماعی شهری پایـدار ایجـاد مـیشـود
(مشیری و ملکی .)76 :1390 ،در این شهر از لحاق استفاده از زمین ،توجه عمدتاً به زمینهایی است کـه تحـت پوشـش
توسعة شهری درآمده است .بخش اعظم رشد جمعیت و مسکن در منطقه یا شهر را مـیتـوان از طریـق پرکـردن بافـت
موجود شهر ،افزایش متعادل تراکم ،نوسازی و بازسازی مناطق متروک و فرسوده و احیا و تغییر کـاربری بناهـای قـدیمی
موجود برآورده ساخت .اهداف شهر پایدار با اقداماتی که باید در جهت بازسـازی و نوسـازی بافـتهـای قـدیمی و کهـن
مرکزی شهر صورت گیرد ،همچنین با بهکارگیری اراضی بیاستفاده و رهاشدۀ درونشهری در جریان توسعة شهر ،کـامالً
هماهنگ است ،زیرا در شهر پایدار نیز هدف این است که قبل از مصرف یا تخری اراضی مهم طبیعـی یـا اراضـی بـایر
موجود در اطراف شهر ،از زمینهای موجود در داخل شهر استفاده شود (شمسی و نصیری.)7 :1392 ،
این در حالی است که امروزه فرایند رو به رشد شهرنشینی با محوریت ماشین ،ضمن توسعة افقی شهرها باعث از بین
رفتن زمینهای کشاورزی و تحمیل هزینههای جبرانناپذیری بر محیطزیست منطقه و شهرها شـده اسـت (رنـهشـورت،
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 .)1388این امر با اهداف پایداری شهری کامالً در تضاد است .در واقع ،الگوی رشد افقی شهر بـا توسـعة پایـدار شـهری
سازگاری ندارد (رهنما و عباسزاده .)93 :1387 ،می تـوان گفـت کـه توسـعة شهرنشـینی بـا وجـود مزیـتهـای بسـیار،
نارساییهایی در زندگی شهروندان ایجاد کرده که در بسیاری از موارد این نارساییها بهصورت مسائل حاد جلوهگـر شـده
است .این امر ناپایداری محیط شهری را بهدنبال داشته است (حیدرزاده و همکاران .)4 :1385 ،یکی از بارزترین نمودهای
ناپایداری اغل فضاهای شهری ،وجود زمینهای نسبتاً وسیع رهاشده یا حامل کاربریهای غیرشهری ،مزاحم ،متروکـه و
نظایر آن در درون یا حاشیة شهر است .وجود این اراضی رهاشده و فضاهای مسئلهدار در شهرها باعث ناپایداری در ابعـاد
کالبدی و محیطزیستی ،اجتماعی و اقتصادی شهرها شده است (شکل .)1

شکل  .1ابعاد ناپایداری درنتیجة شکلگیری زمینهای رهاشده (منبع :نيارندگان)1395 ،

این اراضی ،با آنکه مشکالت و موانع زیادی در ابعاد مختلف برای شهر و شهروندان ایجاد میکند ،دارای جنبـههـای
مثبتی نیز است .با افزایش روزافزون جمعیت بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه ،نیاز به زمین بـرای مسـکن و دیگـر
خدمات شهری هر چه بیشتر احساس میشود .با مدیریت صحیح و بهکارگیری اراضـی رهاشـدۀ شـهری کـه در حقیقـت
پتانسیل بالقوهای برای توسعة شهری است ،میتوان از آنها برای توسعة آتی شهر بهجای هجوم به حواشی و حومهها یـا
برای به حد استاندارد رساندن سرانههای کاربریهای مختلف استفاده کرد .اسـتفادۀ اصـولی از اراضـی رهاشـده و احیـای
آنها در نواحی داخلی شهرها ،در فرایند جلوگیری از پراکندگی بیرویة شهر و رشد افقی آن ،نقش کلیدی خواهد داشـت
( .)Kalberer, 2005: 5در نهایت ،میتوان گفت بهرهگیری از اراضی بیاستفاده و رهاشـده ،بسـیاری از اهـداف الگـوی
پایدار زمین شهری را برآورده میسازد و مزایای بسیاری در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیسـتی بـرای شـهر و
شهروندان به همراه خواهد داشت.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاق هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -تحلیلـی اسـت .بـرای گـردآوری اطالعـات از دو شـیوۀ
میدانی و کتابخانهای استفاده شده است .بدین ترتی که ابتدا متون و پیشینة تحقیق به روش کتابخانهای گردآوری شـد.
در مرحلة بعدی با مشخصکردن شاخصها و گویههای مربوط ،سؤالهـای پرسشـنامه تـدوین و پرسشـنامههـا در بـین
نمونههای پژوهش توزیع شد .در جدول  ،2شاخصهای پژوهش و گویههای مربوط به هر شاخص آمده است:
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جدول  .2شاخصها و گویههای مورد سنجش برای عوامل و نیروهای مؤثر در رهاشدگی اراضی درونشهری

شاخص

عوامل و نیروهـای
اقتصادی

عوامل و نیروهـای
حقوقی

عوامل و نیروهـای
محیطی
عوامل و نیروهـای
اجتمـــــــــاعی-
فرهنگی
عوامل و نیروهـای
سیاسی

گویههای مربوط

 رهاگذاشتن اراضی به امید افزایش قیمت نقش بنگاهداران و مشاوران امالک (همچنین ،دئئن و واسطهها) رشد نقدینگی و سرازیرشدن بخش اعظم پولهای سرگردان به بازار زمین شهری مزایدههای زمین از سوی نهادهای مختلف دولتی نقش بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری اعطای وامهای کالن و بهکارگیری آن در امر خریدوفروش زمین کاهش تقاضای مؤثر بازار زمین و مسکن بهعلت گرانی بیشازحد قیمت زمین فقدان منابع و تجهیزات کافی ازجمله اعتبارات مالی در شهرداریها و دستگاههای اجرایی بهمنظور اجرای مصوبات طرحجامع و تفصیلی
 تمایل به خرید و نگهداری اراضی گرانی اراضی مرکز شهر و عدم توانایی گروههای کمدرآمد برای خرید این اراضی و اقدام به ساختوساز ناتوانی مالی مالکان اراضی درونشهری در ساختوساز داشتن مسکن و عدم نیاز به واحد مسکونی دیگر گرانی مصالح ساختمانی مالکیتهای مشاع ،امالک ارثی و امالکی که مالکیت آنها روشن نیست فقدان سند رسمی و انجام معامالت قولنامهای عدم تناس قیمت زمین با تراکم و نوع کاربری مجاز پیشبینیهای نادرست طرحهای جامع و تفصیلی در الحاق محدودههای وسیع به حوزههای شهری وجود قوانین و مقررات سختگیرانه و دستوپاگیر (منطقهبندی ،سرانهها و استانداردها) در درون شهرها اخذ عوارض زیاد از عمران اراضی شهری در قبال صدور پروانة ساختمانی اجرای ناقص ،ادواری و ناموفق برنامهریزی کاربری اراضی در شهرها مالکیتهای عمدۀ زمینهای شهری در دست دستگاههای دولتی بهخصوص شـهرداری ،اوقـاف و دانشـگاههـا و روشـننبودن وظایف قانونی مالکان
 تخصیص اراضی شهری برای خدمات عمومی در بافتهای ساختهشده در طـرحهـای جـامع و تفصـیلی و عـدم تمایـلسازمانهای خدماتی برای خرید این اراضی
 وجود کاربریهای نامناس همچون زندان ،کارگاههای صنعتی و پادگانهای نظامی در درون شهرها وجود عوامل طبیعی همچون ناهمواریها ،جنس خاک و قرارگرفتن در حریم رودخانهها و مسیلها عدم تناس در همجواری کاربریها در درون شهر فقدان خدمات و زیرساختهای شهری در سطح محالت درونشهریفرسودگی و زوال بافتهای شهری در مرکز شهرها رشد یکبارۀ جمعیت شهرنشین و شکلگیری محالت جدید و بدون اصول شهرسازی مهاجرت گسترده به شهرها بعد از جنگ تحمیلی و گسترش بیرویه و بیبرنامة شهرها استفادۀ ناکارآمد از زمین شهری بهواسطة حضور حاشیهنشینان و گروههای پایین اجتماعی و همجواری این بافـتهـا بـااراضی باکیفیت درونشهری
 واگذاری گستردۀ زمین شهری در اوایل انقالب توسط دولت به متقاضیان سیاستگذاریهای مقطعی و توفانی دولت بدون بررسیهای جامع (نظیر پروژۀ مسکن مهر) -عرضة زمین در مناطق غیرهدف شهری
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جامعة آماری پژوهش شامل متخصصان ،کارشناسان و متصدیان حوزۀ زمین و ساختوساز (خبرگان زمین و مسـکن)
در شهر ایالم است ،که خود در سه گروه اصلی شامل بخش دولتی ،بخش خصوصی و گروه متخصصان بررسـی شـد .بـا
مطالعات صورتگرفته و مراجعه به ادارات مرتبط مشخص شد تعداد کل خبرگان زمین و مسـکن (سـه گـروه مربـوط) در
شهر ایالم  1649نفر است که با روش نمونهگیری کوکران با خطای استاندارد  %5و ضری اطمینان  ،%95حجم نمونه از
تعداد کل جامعة آماری 311 ،نفر برآورد شده است .همچنین ،برای انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری طبقهای متناسـ
با حجم استفاده شده است .در این پژوهش هر یک از گـروههـای سـهگانـه (بخـش دولتـی ،بخـش خصوصـی و گـروه
متخصصان) طبقات موردمطالعه در نظر گرفته شده است .روش نمونهگیری در درون هر یک از طبقات ،روش نمونهگیری
تصادفی ساده بوده است .در جدول  ،3طبقات ،حجم نمونة هر یک از طبقات و درصد آنها آمده است.
جدول  .3حجم نمونه پژوهش
حجم جامعة آماری

حجم نمونه (تعداد)

حجم نمونه (درصد)

قبقات

بخش دولتی

198

37

12

بخش خصوصی

536

101

33

متخصصان

915

173

55

کل

1649

311

100

برای تعیین پایایی و قابلیت اعتماد ابزار سنجش ،از روش ضری آلفای کرونباخ اسـتفاده شـد .بـرای تأییـد روایـی و
اعتبار ،پرسشنامه را چند نفر از متخصصان و کارشناسان مربوط بررسی و اصالح کردند .سپس ،در مرحلة تحلیل دادهها ،از
آزمونهای ضری همبستگی پیرسون T ،تکنمونهای و رگرسیون چندگانه به کمک نرمافزار  spssاسـتفادهشـده اسـت.
ضری همبستگی پیرسون بهمنظور تعیین میزان رابطه ،نوع و جهت رابطة بین دو متغیر فاصلهای یا نسبی یا یـک متغیـر
فاصلهای و یک متغیر نسبی بهکاربرده میشود .همچنین ،آزمون  Tتکنمونهای عموماً برای مقایسة میـانگینهـای یـک
جامعه به کار میرود .در بیشتر پژوهشهایی که با مقیاس لیکرت انجام میشود ،در بررسی فرضیههای پژوهش و تحلیل
سؤالهای مربوط استفاده میشود (آذر و مؤمنی .)145 :1388 ،از سوی دیگر ،رگرسیون نیز به سـب قابلیـت پـیشبینـی
تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل استفاده میشود (مؤمنی و فعال قیومی.)119 :1391 ،

محدودة مورد مطالعه
شهر ایالم بهعنوان مرکز استان ایالم ،در غرب کشور واقع شده است .طبق آخرین آمار ،ایـن شـهر دارای چهـار منطقـه،
چهارده ناحیه و  38محلة شهری است .بر اساس بازنگری طرح جامع شهر ایالم در سال  ،1392مساحت شهر ایالم برابـر
با  1776/1هکتار است که از این مقدار حدود  132هکتار اراضی بیاستفاده است که برابـر بـا  1328856مترمربـع اسـت
(جدول  )4و حدود  7/4درصد مساحت شهر را به خود اختصاص میدهد (مهندسین مشاور بعد تکنیک .)1392 ،بیشـترین
اراضی بیاستفاده متعلق به منطقة  3شهر ایالم و دارای  591844مترمربع اراضی بایر و رهاشده است .این مسئله بهدلیـل
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نوساز بودن منطقه و دستاندازی به اراضی حاشیة شهرس است .کمترین اراضی بیاسـتفاده متعلـق بـه منطقـة  2شـهر
ایالم ،با داشتن  125465مترمربع اراضی بایر و رهاشده است (شکل  .)2منطقة  2شهر ایالم بهدلیل قرارگـرفتن در مرکـز
شهر و باارزشبودن زمین در این منطقه ،بافتی متراکم و پیوسته دارد.
جدول  .4مساحت اراضی بایر و مخروبه در مناقق چهارگانة شهر ایالم سال 1392

منطقة شهری

مساحت کل (هکتار)

اراضی بیاستفاده (مترمربع)

منطقة 1

413/3

157240

منطقة 2

261

125465

منطقة 3

581/8

591844

منطقة 4

519/9

254307

کل شهر

1776/1

1328856

منبع :مهندسین مشاور بعد تکنیک1392 ،

شکل  .2نقشة اراضی رهاشده در سطح شهر ایالم
مأخذ :مهندسین مشاور بعد تکنیک1392 ،

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی پژوهش
بهمنظور سنجش میزان پایایی ابزار گـردآوری دادههـا ،از آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت و همـاهنگی درون ابـزار
اندازهگیری ،تعیین شد .با توجه به اعداد بهدستآمده در جدول  ،5برای هر یک از ابعاد مورد بررسی ،نتیجه گرفته میشود
که ابزار پژوهش ثبات و پایایی قابل قبولی دارد.
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جدول  .5میزان آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف پژوهش
ابعاد

عوامل مؤثر در رهاشدگی اراضی

تعداد سؤالها

آلفای کرونباخ

نیروهای اقتصادی

13

0/727

نیروهای حقوقی

9

0/847

نیروهای محیطی

5

0/711

نیروهای اجتماعی

4

0/820

نیروهای سیاسی

3

0/712

نتایج دادههای جمعیتشناختی پژوهش نشان میدهد که  %79پاسخگویان مرد و  %34حجم نمونه بین  55-35سال
سن دارند %45 .آنها دارای تحصیالت کارشناسیاند .همچنین %55 ،پاسخگویان مربوط به گروه متخصصان بوده اسـت
(جدول .)6
همچنین ،آمارههای توصیفی عوامل و نیروهای مؤثر بر رهاشدگی اراضی درونشهری در جدول  7آمده است.

جدول  .6خالصة نتایج تحلیل دادههای جمعیتشناختی
ویژگی

گزینهها

جنسیت

زن

65

مرد

264

79

زیر  25سال

0

0

35-25

99

32

45-35

106

34

55-45

84

27

 55به بائ

22

7

کارشناسی

140

45

کارشناسیارشد

131

42

دکتری

40

13

بخش دولتی

37

12

بخش خصوصی

102

33

متخصصان

172

55

سن

میزان تحصیالت
گروه پاسخگو

فراوانی

درصد

21
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جدول  .7نتایج حاصل از محاسبة آمارهای توصیفی رهاشدگی اراضی درونشهری
آماره

شاخصها

میانيین

میانه

انحراف معیار

نیروهای اقتصادی

3/92

3/69

0/37

نیروهای حقوقی

3/88

3/88

0/45

نیروهای اجتماعی

3/82

3/80

0/54

نیروهای سیاسی

3/74

3/66

0/68

نیروهای محیطی

3/71

4/00

0/58

یافتههای استنباقی پژوهش
برای سنجش و ارزیابی عوامل و نیروهای منجر به رهاشدگی اراضی درونشهری ،از آزمونهای آماری  Tتـکنمونـهای،
ضری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفادهشده است .در ابتدا ،برای مقایسـة میـانگین شـاخصهـا از
آزمون  Tتکنمونهای استفادهشده است (جدول .)8

جدول  .8نتایج آزمون  Tتکنمونهای برای هر یک از عوامل مؤثر بر شکلگیری اراضی رهاشده

آماره

نتیجة آزمون

میانگین

t

p-value

متغیرها

حد

نیروهای اقتصادی

3/92

20/20

0/00

نیروهای حقوقی

3/88

19/15

0/00

1/00

نیروهای اجتماعی

3/82

15/25

0/00

0/96

0/70

نیروهای سیاسی

3/74

13/68

0/00

0/85

0/64

H0رد

نیروهای محیطی

3/71

12/11

0/00

0/80

0/62

H0رد

بائ

پایین

1/01

0/83

H0رد

0/77

H0رد
H0رد

نتایج جدول  ،8حاکی از آن است که مقدار ( P-valueسطح معناداری) برای تمامی متغیرهای انتخـابشـده کمتـر از
 0/05است .ازاینرو ،فرض  H0برای همة شاخصها رد میشود .همچنین ،میانگین همة شاخصها فراتر از میانگین مورد
انتظار بوده است.
در مرحلة بعد ،از آزمون همبستگی پیرسون ،برای سنجش رابطة بین عوامل و نیروها و شدت رهاشدگی اراضی بهـره
گرفته شده است .نتایج بهدستآمده ،به شرح زیر است.
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر عوامل اقتصادی و شدت رهاشـدگی اراضـی نشـان مـیدهـد
(جدول  )9بین عوامل و نیروهای اقتصادی بهعنوان متغیر مستقل با متغیر وابستة رهاشدگی اراضی با ضـری همبسـتگی

166

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،4شمارة  ،2تابستان 1395

 0/441رابطة معنادار وجود دارد؛ یعنی ،هرچه شدت نیروهای اقتصادی بیشتر باشد ،بـه همـان میـزان شـدت رهاشـدگی
اراضی درونشهری نیز افزایش خواهد یافت .در واقع ،نتایج بهدستآمده نشان میدهد که عواملی همچـون بـورسبـازی
زمین ،فقدان منابع و اعتبارات مالی شهرداریها و سایر دستگاه هـای اجرایـی در جهـت اجـرای مصـوبات طـرح جـامع و
تفصیلی ،همچنین تمایل به مالکیت اراضی در شهر ایالم ،عوامل و نیروهای اقتصادی مهمی است که منجر به رهاشدگی
اراضی در درون شهر شده است.
همچنین ،نتایج بهدستآمده از آزمون رابطة بین نیروها و عوامل حقـوقی و شـدت رهاشـدگی اراضـی درونشـهری،
بیانگر این مطل است که بین متغیر عوامل و نیروهای حقوقی و متغیر وابستة رهاشدگی اراضـی بـا ضـری همبسـتگی
 0/434رابطة معنادار وجود دارد (جدول  .)9بنـابراین ،وجـود رابطـه بـین نیروهـای حقـوقی و شـدت رهاشـدگی اراضـی
درونشهری تأیید میشود .در شهر ایالم عوامل و نیروهای حقوقی مثل قوانین سختگیرانة شهری ،روند طوئنی پروانـة
ساخت ،مشاع بودن مالکیتها ،ناتوانی دستگاههای اجرایی در اجرای قوانین ،مالکیت زمـین در دسـتگاههـای عمـومی و
خصوصی ،و فقدان سند رسمی برای زمینها هر کدام به سهم خود در رهـاشـدگی اراضـی درونشـهری نقـش مثبـت و
مؤثری داشته است ،اما یکی از این دئیل حقوقی که نقش پررنگی در این زمینه داشته و منجر به پراکنـدگی و گسـترش
کالبدی شهر ایالم شده است ،پیشبینی نادرست طرح جامع شهری بود .در طرح جامع شهر ایالم میزان جمیعت در دهـة
 240 ،1390هزار نفر پیشبینی شد ،حال آنکه جمیعت در کمتر از  177هزار نفر متوقف ماند ،اما قسـمتهـای زیـادی از
زمینهای شرق و جنوبشرق به شهر الحاق شد ،بهطوری که تراکم جمیعت در چند ناحیه از مناطق  3و  4شهر ایالم بـه
کمتر از  50نفر در هکتار میرسد.
در ادامه رابطة بین نیروهای اجتماعی و شدت رهاشدگی زمینهای درونشـهری آزمـون شـده اسـت .نتـایج آزمـون
(جدول  )9نشان می دهد که با سطح اطمینان  0/95بین نیروهای اجتماعی و شدت رهاشدگی اراضی درون شهری رابطـه
وجود دارد ( .)P.value=0/016میزان همبستگی بین نیروهای اجتماعی و شدت رهاشدگی اراضی درونشهری بر اسـاس
آزمون پیرسون  0/341است .یکی از عوامل و نیروهای اجتماعی مهم که در رهاشدگی اراضی درونشهری و بهدنبـال آن
رشد افقی و گسترش کالبدی شهر ایالم نقش مثبت و مؤثری دارد ،مهاجرتهـای سـاکنان شـهرهای مـرزی دهلـران و
مهران به مرکز استان است که به علت شرایط پیشآمده از جنگ تحمیلی صورت گرفته است ،چرا که در آن زمان ،شـهر
ایالم از ضری امنیتی بائتری نسبت به دیگر نقاط استان برخوردار بوده است .بهدنبـال ،مهـاجرتهـای ناشـی از جنـگ
تحمیلی ،همچنین مهاجرتهای روستا -شهری ،مناطق حاشیهنشین همچون بانبرز ،بانبور ،سـبزیآبـاد در شـهر ایـالم
شکل گرفت که همین مسئلة حاشیهنشینی بهصورت غیرمستقیم در بیاستفاده ماندن اراضی شهری نقش داشته است.
بررسی نتایج بهدستآمده از آزمون همبستگی بین عوامل سیاسی و رهاشدگی اراضی نشان میدهد که مقدار ضـری
همبستگی پیرسون ،بین دو متغیر عوامل و نیروهای سیاسی و رهاشـدگی اراضـی ،برابـر بـا  0/289اسـت .ایـن ضـری
نشاندهندۀ وجود رابطة معنادار مثبت میان دو متغیر است .یکی از عوامل و نیروهای سیاسی مؤثر در رهاشدگی اراضی در
شهر ایالم حضور و نقش دولت است .در این راستا ،تصوی قوانین متعدد در مقولة زمین شهری ،از جمله قـانون مسـکن
مهر در سال  ،1385ابزار نیرومندی برای دخالت مستقیم دولت در بازار زمین شهری فراهم کرد .این دخالت دولت بـه دو

سنجش عوامل مؤثر در رهاشدگی اراضی شهر ایالم در راستای دستیابی به پایداری شهری

167

صورت تملک و واگذاری زمین باعث پراکندگی شهرها و تشدید رهاشدگی اراضی درونشهری شد .در شهر ایالم میتوان
به رهاشدگی اراضی در منطقة  3و  4که نتایج حضور دولت است اشاره کرد .بعد از ایجاد مسکن مهر در این منـاطق ایـن
پراکندگی و گسترش افقی بهمرات بیشتر شد.
در نهایت ،همبستگی بین عوامل و نیروهای محیطی و شدت رهاشدگی اراضی درونشهری سنجش شد .همـانطـور
که در جدول  9مشاهده میشود ،میتوان با سطح اطمینان  0/95وجود رابطه بین نیروهای محیطـی و شـدت رهاشـدگی
اراضی درون شهری را تأیید کرد ( .)P.value=0/040لذا ،می توان گفت بین نیروهای محیطی و شدت رهاشدگی اراضـی
درونشهری با ضری همبستگی  0/268رابطة معنادار وجود دارد .از جمله عوامل محیطی که منجر به رهاشدگی اراضـی
درونشهری ایالم شده میتوان وجود کاربریهای نامناس در شهر (مثل ،کارگاههای مزاحم در سـطح شـهر ،همچنـین
تعداد زیادی انباری مربوط به جهاد سازندگی سابق در درون شهر) ،وجود عوامل طبیعی (مثل ،عبور مسیلهـای متعـدد از
درون محلة بانبرز و توپوگرافی ناهمگون محله) ،همچنین کمبود خدمات عمومی و زیربنایی در برخـی محـالت شـهری
اشاره کرد .برای نمونه ،در نیمة غربی شهر ،یعنی مناطق  3و  ،4فضاهای خالی و ساختهنشدۀ زیادی به چشم میخورد که
دلیل اصلی آن ،فقدان تسهیالت و خدمات زیربنایی است.

جدول  .9نتایج ضریب همبستيی پیرسون بین متغیرهای مستقل با متغیر وابستة شدت رهاشدگی زمینهای درونشهری
نتایج

متغیرها
متغیر مستقل

متغیر وابسته

مقدار ضریب همبستيی

سطح معناداری

نیروهای اقتصادی

رهاشدگی اراضی

0/441

0/006

نیروهای حقوقی

رهاشدگی اراضی

0/434

0/009

نیروهای اجتماعی

رهاشدگی اراضی

0/341

0/016

نیروهای سیاسی

رهاشدگی اراضی

0/289

0/03

نیروهای محیطی

رهاشدگی اراضی

0/268

0/040

پس از مشخص شدن رابطة معنادار بین عوامل و نیروهای پنج گانة (اقتصادی ،حقوقی ،محیطی ،اجتمـاعی و سیاسـی)
مؤثر در رهاشدگی اراضی به عنوان متغیر مستقل ،با شدت رهاشدگی اراضی درون شهری به عنوان متغیر وابسته ،به تحلیل
رگرسیون رهاشدگی اراضی با توجه به متغیرهای پنجگانة فوق میپردازیم .در واقع ،برای سنجش این امر که کدامیـک از
متغیرهای نامبرده بیشترین تأثیر را در رهاشدگی اراضـی درونشـهری داشـته اسـت و اینکـه سـهم و تـأثیر هـر یـک از
متغیرهای مستقل در تبیین و پیش بینی تغییـرات متغیـر وابسـته بـه چـه صـورت اسـت ،از تحلیـل رگرسـیون چندگانـه
استفادهشده است .جدول  ،10خالصة تحلیل رگرسیون عوامل و نیروهای پنجگانه را بـر رهاشـدگی اراضـی درونشـهری
نشان میدهد.
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جدول  .10نتایج رگرسیون چندگانة عوامل و نیروهای پنجگانه بر رهاشدگی اراضی درونشهری

ضری همبستگی

متغیرها
مستقل

وابسته

عوامل پنجگانه

رهاشدگی اراضی

0/693

ضری تعیین
0/537

معناداری

F

0/000

17/175

بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون ،عوامل و نیروهای مؤثر در رهاشدگی اراضی (نیروهای پنجگانة اقتصـادی ،حقـوقی،
محیطی ،اجتماعی و سیاسی) و شدت رهاشدگی اراضی درونشهری دارای همبسـتگی  0/693اسـت .همچنـین ،ضـری
تعیین نشان میدهد که  0/537از رهاشدگی اراضی درونشهری از طریق ترکیـ خطـی عوامـل و نیروهـای اقتصـادی،
حقوقی ،محیطی ،اجتماعی و سیاسی تبیین شده است .به عبارت دیگر ،عوامل و نیروهـای پـنجگانـة مـؤثر در رهاشـدگی
اراضی توانسته است  0/537از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند .عالوهبر آن مقدار محاسبهشدۀ  Fنشـان مـیدهـد کـه
ترکی خطی متغیرهای مستقل به صورت معناداری قادر به تبیین و پیش بینـی تغییـرات متغیـر وابسـته اسـت و ضـرای
به دست آمده معنادار است .در نهایت ،بر اساس ضری استانداردشدۀ تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیـر وابسـته ،متغیرهـای
نیروهای اقتصادی ،حقوقی ،محیطی ،اجتماعی و سیاسی تأثیر معناداری بر رهاشدگی اراضـی درونشـهری داشـته اسـت.
بهلحاق ضرای شدت اثرگذاری ،با توجه به وزنهای بتـا ،نیروهـای اقتصـادی بیشـترین تـأثیر را بـر رهاشـدگی اراضـی
درونشهری و نیروهای محیطی کمترین نقش را در این رابطه داشته است (جدول  .)11نتایج بیانگر این موضوع است که
با توجه به نقش حساس زمین در روند توسعة شهری و مطرحبودن زمین بهمنزلة مهمترین عنصر اصـلی تشـکیلدهنـدۀ
قیمت مسکن و با توجه به امنبودن این بازار ،تمام نقدینگیها به سمت بازار زمین هدایتشده و پدیدۀ بورسبازی زمـین
را در پی داشته است .بسیاری از افراد با خرید اراضی و رهاکردن آنها به امید افزایش قیمت ،بیاسـتفاده مانـدن اراضـی
درونشهری را سب شدهاند .همچنین ،از طرف دیگر ،کمبود اعتبارات مالی در اجرایی کردن مصوبات طرحهای شـهری،
عامل اقتصادی مؤثری در بیاستفاده ماندن اراضی شهری در منطقة مورد مطالعه بوده است .بهطور کلی ،نیروها و عوامل
اقتصادی در رهاشدگی اراضی بهمرات نسبت به چهار عامل دیگر نقش بیشتری داشته است.

جدول  .11ضرایب شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

ضرای غیراستاندارد

متغیرها

ضرای استاندارد

Sig
T

(معناداری)
0/009

B

خطای استاندارد

بتا

نیروهای اقتصادی

0/376

0/10

0/391

3/87

نیروهای حقوقی

0/348

0/09

0/388

3/76

0/016

نیروهای اجتماعی

0/440

0/06

0/228

2/95

0/037

نیروهای سیاسی

0/438

0/17

0/159

2/58

0/040

نیروهای محیطی

0/410

0/16

0/135

2/5

0/043
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بحث و نتیجهگیری
یکی از معضالتی که امروزه شهر و شهروندان با آن مواجهاند و سالمت و امنیت زندگی شهری را بهخطر انداخته ،اراضـی
رهاشدۀ درونشهری است .این اراضی فضاهایی است که دچار رکود یا فرسایش اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی شده است؛
فضاهایی که از چرخة توسعة بافتهای شهری خارج شده و به ناپایداری شهری دامن زده است .پژوهش حاضر ،با هـدف
بررسی عوامل و نیروهای مؤثر در شکلگیری اراضی رهاشده با مطالعة موردی شهر ایالم انجامشده است .عوامـل مـورد
بررسی در این پژوهش شامل عوامل و نیروهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،حقوقی -قانونی ،سیاسی و محیطی اسـت
که هر کدام به شکلهای مختلف در این امر دخیل بوده است .با توجه به نتایج بهدستآمـده مـیتـوان گفـت کـه بـا بررسـی
گویههای مورد مطالعه در شاخص اقتصادی در پژوهش حاضر ،شامل بورسبازی زمین (کـه خـود در قالـ عـواملی همچـون
رهاگذاشتن اراضی به امید افزایش قیمت ،نقش بنگاهداران و مشاوران امالک ،همچنین دئئن و واسطههـا ،رشـد نقـدینگی و
سرازیر شدن بخش اعظم پولهای سرگردان به بازار زمین شهری ،نقش بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ،اعطای وامهـای
کالن و بهکارگیری آن در امر خریدوفروش زمین بررسی شده است) ،کاهش تقاضای مؤثر بازار زمین و مسکن به علت گرانـی
بیشازحد قیمت زمین ،مزایدههای زمین از سوی نهادهای مختلف دولتی ،فقدان منابع و تجهیزات کافی از جمله اعتبارات مالی
در شهرداریها و دستگاههای اجرایی بهمنظور اجرای مصوبات طرح جامع و تفصیلی و جزآن ،عوامل و نیروهـای اقتصـادی در
رهاشدگی اراضی درونشهری نقش مؤثری داشته است .در ارتباط با عوامل و نیروهای حقوقی -قانونی در رهاشدگی اراضی که
عواملی همچون مالکیتهای مشاع ،امالک ارثی و امالکی که مالکیت آنها روشن نیست ،فقدان سند رسمی و انجام معامالت
قولنامهای ،قوانین سختگیرانة شهری ،عدم تناس قیمت زمین با تراکم و نـوع کـاربری مجـاز و جـزآن را شـامل مـیشـود،
یافتههای بهدست آمده بیانگر نقش مؤثر عوامـل و نیروهـای حقـوقی در رهاشـدگی اراضـی شـهری اسـت .همچنـین ،نتـایج
بهدستآمده نشان میدهد عوامل و نیروهای محیطی ،اجتماعی و سیاسی هرکدام بـه درجـات مختلـف در تشـدید رهاشـدگی
اراضی شهری در محدودۀ مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است .بهطور کلی ،با توجه به یافتههای بهدست آمده از تحلیل دادههـا بـا
بهکارگیری آزمون ضری همبستگی پیرسون ،آزمون  Tتکنمونهای ،همچنین تحلیـل رگرسـیون چنـدمتغیره در مـورد نقـش
عوامل و نیروهای پنجگانه (اقتصادی ،حقوقی ،محیطی ،اجتماعی -فرهنگی و سیاسی) در رهاشـدگی اراضـی درونشـهری در
شهر ایالم ،مشخص شد که ضمن تأثیرگذاری تمامی عوامـل و نیروهـا در رهاشـدگی اراضـی درونشـهری ،نقـش عوامـل و
نیروهای اقتصادی بهمرات بیش از سایر عوامل بوده است .نتایج بهدستآمده از این تحقیق با نتایج مطالعات پیشـین همچـون
نتایج پژوهش نقی زاده ( )1382دربارۀ اراضی رهاشدۀ شهر شیراز و نتایج پژوهش پورمحمدی و تقیپور ( )1391دربارۀ اراضـی
بیاستفادۀ شهر تبریز مطابقت دارد ،چرا که در این دو پژوهش نیز عوامل اقتصادی ،حقوقی ،محیطـی و جـزآن در بـیاسـتفاده
ماندن اراضی نقش مؤثر داشته است .همچنین ،نتایج این پژوهش نیز مؤید نتایج پژوهش سرایی ( )1388است ،زیرا نتیجة این
پژوهش نیز عواملی همچون گرانی مصالح ،افزایش قیمت زمـین آمـادهسازی شده ،اجرای نادرست سیاست واگـذاری زمـین را
عامل بیاستفاده ماندن زمین میداند .البته ،ذکر این نکته ضروری است که در شهر ایالم به علت شرایط پـیشآمـده از جنـگ
تحمیلی و مسئلة مهاجرت ساکنان شهرهای مرزی دهلران و مهران به مرکز استان ،تأثیر عوامل و نیروهای اجتماعی بهمراتـ
از دیگر شهرهایی مطالعهشده به روش مشابه پررنگتر بوده است.
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روند توسعة فیزیکی شهر ایالم نشان میدهد که هی الگو و برنامهای برای استفادۀ صحیح از زمین و هدایت توسـعة
شهر وجود نداشته است ،بهطوری که با وجود اراضی خالی در داخل شهر در هر دوره ،گرایش بیشتری به سـاختوسـاز در
حاشیه و اطراف شهر مشاهده میشود .همچنین ،توسعة متخلخل و جستهوگریخته کـه از ویژگـیهـای الگـوی پراکنـدۀ
شهری است ،در الگوی توسعة فیزیکی شهر ایالم کامالً مشهود اسـت ،بـهنحـوی کـه سـاختوسـازها در اکثـر دورههـا،
بهخصوص در دهههای  65و  75بهصورت لکهای و قطعات پراکنده و بینظم بوده است و حتـی بـاوجود مشـخصشـدن
محدودۀ قانونی شهر تا سال  ،1400در عمل این محدوده رعایت نشده و مقدار زیادی از وسعت شـهر بیـرون از محـدودۀ
مذکور قرار گرفته است .همة این موضوعات بیانگر الگوی پراکندۀ شهری و افزایش شـدید وسـعت شـهری در هـر دوره،
همچنین نشاندهندۀ افزایش اراضی رهاشده در درون شهر ایالم است .این امر نتیجة عوامل مختلفی ناشی از شرایط هـر
دوره بوده است .عواملی همچون مهاجرتهای ناشی از جنگ تحمیلی و مهـاجرتهـای روسـتا بـه شـهر ،سیاسـتهـای
واگذاری زمین و مسکن ،پیشبینـیهـای نادرسـت طـرحهـای شـهری ،بـورسبـازی زمـین و نقـش پررنـگ دئئن و
زمینخواران در این امر در شکلگیری الگوی افقی شهر و رهاشدگی اراضی تأثیرگذار بوده اسـت .توسـعة فیزیکـی شـهر
ایالم بسیار سریع بوده است ،بهطوری که در سال  1335وسعت این شهر تنها  89هکتار بود .امـا ،از ایـن دهـه بـه بعـد،
بهخصوص از سال  1355رشد افقی شهر شدت میگیرد ،بهطوری که تنها در فاصلة سالهـای  1335تـا  1365مسـاحت
شهر هشت برابر شده است .این توسعه بهگونهای بوده که عالوهبر به زیر ساخت رفتن اراضی باکیفیت کشاورزی و باغات
حاشیة شهر ،به تجاوز محدودۀ شهری به حریم مسیلهای پیرامونی شهر و پیشروی بهسوی ارتفاعـات انجامیـده اسـت.
همة عوامل گفتهشده بیانگر این موضوع است که شکلگیری اراضی رهاشدۀ درونشهری و رشد افقی بیرویه و بیبرنامة
شهر باعث ایجاد ناپایداری در شهر ایالم در ابعاد مختلف محیطزیستی ،اقتصـادی و اجتمـاعی شـده و زنـدگی شـهری را
بهمخاطره انداخته است .نوع بافت ساختهشدۀ شهر ایالم بهگونهای است که در نیمة غربـی شـهر ،یعنـی منـاطق  3و ،4
فضاهای خالی و ساختهنشدۀ زیادی بهچشم میخورد .رفع این مشکل نیازمند این است که دولت زیرسـاختهـای ئزم را
در قسمت غربی شهر ایالم فراهم کند که از تراکم جمعیتی کمتری برخوردار است تا قیمت زمین به قیمت واقعی نزدیک
شود و وضعیت امالک به ثبات برسد .بهطور کلی ،باید گفت در صورتی که از زمین درون شهر ایالم ،درست استفاده و به
شکل صحیحی مدیریت شود تا چند دهة آینده نیاز به گسترش فیزیکی ندارد و میتـوان در جهـت رسـیدن بـه پایـداری
شهری گام برداشت .در همین زمینه پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
-

با توجه به اینکه سازمان و متولی مشخصی در حوزۀ مدیریت زمین شهری وجود ندارد و هر نهادی بـه فراخـور
شرایط خود و بهرهمندی از قدرت ،در زمین دخالت مینماید و این امر باعث پیچیدگی مـدیریت زمـین شـهری
شده است ،ایجاد نهاد و سازمانی مستقل که مدیریت یکپارچة زمـین را در دسـتور کـار خـود قراردهـد ،ئزم و
ضروری به نظر میرسد.

-

وجود بانک جامع اطالعات امالک ،در راستای مدیریت اراضی شهری بسیار مهم و حیاتی است.

-

نظارت منطقی نهادهای ذیربط بر فعالیتهای بنگاههای زمـین و مسـکن و شناسـایی و حـذف بنگـاهداران و
مشاوران امالکی که خارج از ضوابط و منشور صنفی فعالیت میکنند ،در کاهش بورسبازی زمین مؤثر است.
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-

گرفتن مالیات از اراضی رهاشده و بیاستفاده ،مالکان این اراضی را وادار به ساختوساز خواهد کرد.

-

منطقیکردن و کاهش هزینة صدور پروانه ،همچنین تعدیل روند طوئنی اخذ پروانة ساخت ،مالکان را تشـویق
به ساختوساز در اراضی رهاشده خواهد کرد.

-

مالیات بر معامالت مکرر زمین تا حدودی در کاهش بورسبازی و سوداگری زمین مؤثر است.

-

راهبرد توسعه از درون و داخل محدودۀ فعلی شهر ایالم ،بهجای راهبـرد توسـعه از بیـرون و دسـتانـدازی بـه
اراضی ذخیرۀ شهر باید در اولویت قرارگیرد.

-

با استفاده از سیستمهای کاداستر شهری و  ،GISمالکیت اراضی شهری شفافسـازی شـود و ئیـة اطالعـاتی
زمینهای رهاشده که در آن عالوه بر موقعیت این زمینها ،علل رهاماندن مشخص شـده اسـت تهیـه شـود و
راهکارهای ئزم برای رفع موانع عرضة زمین تدوین شود.

-

تعیین و تثبیت قیمت اراضی در مناطق مختلف شهر توسط کارشناسـان و متخصصـان مربـوط و خـارجکـردن
نرخگذاریهای متفاوت دئئن و واسطههای غیرحرفهای

-

به مشکالت تأخیر در آمادهسازی زمین و تأمین در تأسیسات آن در طرحهای آمادهسازی بهویژه در نیمة غربـی
شهر و نواحی مسکن مهر توجه شود.
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