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چكيده 
همت آباد يکي از محدوده هاي بافت فرس��وده  با پیش��ینه ي اسکان غیر رسمي است كه در منطقه ي 6 شهرداري 
اصفهان واقع ش��ده اس��ت. اين مح��دوده به دلیل موقعیت مکاني مناس��ب، همجواري ب��ا مرغوب ترين مناطق 
مسکوني شهر، نزديکي به رودخانه ي زاينده رود، عبور بزرگراه شهید همت از درون محدوده و اتصال به حلقه ي 
بزرگراهي ش��هر اصفهان، س��هولت دسترسي به مراكز شهري و شريان هاي ارتباطي، ... اهمیت ويژه اي داشته و 

جزء  نخستین اولويت هاي نوسازي در محدوده هاي بافت فرسوده ي شهر اصفهان بشمار مي رود.
مساحت بافت فرسوده ي اين بلوک شهري حدود 62/5 هکتار است كه معادل 3درصد بافت فرسوده ي اصفهان 

مي باشد.
همت آباد تا زمان پهلوي اول خارج از محدوده ي ش��هر قرار داش��ته و به تدريج با اس��تقرار كاربري هاي مقیاس 
ش��هري در جنوب رودخانه ي زاينده رود به محل س��کونت كارگران و طبقه ي كم درآمد تبديل گرديد و با رشد و 

توسعه ي شهر در داخل محدوده ي شهر اصفهان قرار گرفت.
س��رانه ي بس��یار پايین خدمات اساس��ي، فقدان سلسله مراتب دسترسي، وجود بن بس��ت هاي طويل، كم عرض 
و به فاصله ي نزديك از يکديگر، فقر اقتصادي، وجود برخي مش��کالت فرهنگي � اجتماعي، نظیر بس��یاري از 

محدوده هاي بافت فرسوده با پیشینه ي اسکان غیررسمي، از مهمترين ويژگي هاي اين محدوده است.
تجربه هاي محدود نوسازي دولت و شهرداري ها در بافت هاي فرسوده و هزينه ي تقريبي 100 میلیارد ريال براي 
نوسازي هر هکتار بافت فرسوده بیانگر اين مطلب است كه نوسازي اين بافت ها تنها با مشاركت مردم امکان پذير 

است و دولت و بخش عمومي تنها مي توانندزمینه ساز و تسهیل كننده ي اين فرآيند باشند.
بر اس��اس اين رويکرد، با وجود مش��کالت اساسي در سازمان فضايي وضع موجود و مشکل ريزدانگي پالک ها، 
طرح نوس��ازي محدوده ي همت آباد به گونه اي پیشنهاد گرديد كه پهنه هاي نیازمند مداخله ي متمركز به صورت 
تخريب و نوسازي به حداقل رسیده و قسمت عمده ي نوسازي بر اساس نوسازي مردمي و با كمك سازمان هاي 

ذي مدخل در نوسازي صورت گیرد.
مقاله ي پیش رو به معرفي » راهبري مداخله در بافت فرس��وده ي هّمت آباد « مي پردازد و چگونگي س��اماندهي 

كالبد موجود به منظور رسیدن به كیفیت مطلوب را مي نماياند.



رويکرد مداخله بر اساس پهنه بندي بلوک ها
مهمترين هدف نوسازي، ارتقاء كیفیت محیط و ارتقاي كیفیت سکونت شهروندان نسبت به وضعیت فعلي حاكم 
بر اين محدوده ها است. به همین دلیل جهت سهولت ساماندهي، وضعیت فعلي بلو ک ها مورد بررسي قرار گرفته 

و راهکارهاي ارتقاء كیفیت، بر اساس ويژگي  آن ها ارائه مي گردد.
ب��ا توج��ه به ويژگي هاي معابر و پالک ها در وضع موجود، بلوک هاي ش��هري محدوده ي همت آباد به 4 دس��ته 

تقسیم مي گردند:
1� دس��ته ي نخست بلوک هايي هس��تند كه شبکه معابر آن ها مطلوب بوده و جهت گیري پالک هاي آن مناسب 
مي باش��د ساكنین اين بلوک ها مي توانند به كمك تجمیع پالک ها و رسیدن به حد نصاب مساحت، با استفاده از 

ضوابط و مقررات اقدام به نوسازي نمايند. مداخله در اين بلوک ها، مداخله مردمي است.
2� دس��ته ي دوم بلوک هايي هس��تند كه ش��بکه معابر آن ها نامطلوب بوده و جهت گی��ري پالک ها قابل قبول 
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مي باش��د. مداخله ي مطلوب در اين بلوک ها در دو مرحله صورت مي گیرد. گام نخس��ت اصالح شبکه ي معابر بر 
اس��اس سازمان فضايي پیشنهادي و گام دوم تجمیع و نوسازي پالک ها به كمك ضوابط و مقررات يا مشاركت 

با يك توسعه گر خرد مي باشد. مداخله در اين بلوک ها به صورت تدريجي انجام مي پذيرد.
3� دس��ته ي س��وم بلوک هايي هس��تند كه ش��بکه ي معابر آن ها نیازمند اصالح بوده و جهت گیري پالک ها نیز 
نامناس��ب اس��ت. اين گونه بلوک ها داراي بافتي درهم تنیده هس��تند و اصالح مورفولوژي بافت در آن ها نیازمند 
مداخله ي متمركز )تخريب و نوسازي( است. اين امر با استفاده از الگوي بازپخش زمین )تجمیع و تفکیك مجدد 
پالک ها( يا اس��تفاده از الگوي تجمیع و نوس��ازي چند پالک امکان پذير اس��ت. بديهي است مرحله بندي اجراي 

نوسازي بلوک ها و تبديل آن به چند فاز اجرايي از مهمترين اقدامات تحقق پذيري اين نوع مداخله است. 
4� دس��ته چهارم بلوک هايي هس��تند كه به هر دلیل )اعم از موقعیت مکاني، ام��کان ايجاد ارزش افزوده، لزوم 
تعريف ورودي يك محور يا ...( نیازمند مداخله ي متمركز و اجراي طرح ويژه هس��تند نظیر محدوده ي دو طرف 

بزرگراه در محدوده ي همت آباد، اراضي مجاور خیابان هاي اصلي و ورودي هاي اصلي محدوده 

نقشه ي شماره ي 4 � پهنه بندي مداخله براساس كیفیت بلوک ها

راهکارهاي تحقق پذيري انواع مداخله در بلوک ها ي محدوده ي همت آباد
راهکارهاي تحقق پذيري نوسازي در اين محدوده  براساس پهنه بندي مداخله به صورت زير پیشنهاد مي گردد:

الف( پهنه هاي مداخله مردمي:اين پهنه ها بیشتر در شمال محدوده پراكنده اند و راهکار مداخله در آن ها، استفاده 
از ضوابط و مقررات تجمیع و نوس��ازي در اين محدوده ها اس��ت كه تنها معضل بافت ريزدانگي پالک هاس��ت و 

معابر و جهت گیري پالک ها نیازمند اصالح نمي باشد.
ب( پهنه هاي مداخله تدريجي: بهترين روش مداخله در اين پهنه ها كه بیشترين مساحت محدوده ي همت آباد را 
به خود اختصاص داده اند، تعیین اولويت میان محدوده هاي اين پهنه و انتخاب محدوده ي هدف است. گام ديگر 
اصالح معابر اصلي اطراف و درون بلوک داراي اولويت، گام س��وم فراهم كردن زمینه  هاي تجمیع و نوس��ازي 

توسط ساكنین يا مشاركت با سازندگان خرد مي باشد.
پ( در پهنه هاي مداخله ي متمركز كه بیشتر پیرامون بزرگراه همت و معابر اصلي اطراف محدوده قرار گرفته اند، 



دو اقدام مي تواند صورت گیرد: اقدام نخس��ت مش��اركت با يك توسعه گر جهت نوسازي كل محدوده، اقدام دوم 
تفکی��ك مح��دوده به چند فاز اجرايي، تعريف پروژه هاي ويژه ي داراي توجیه اقتصادي و اس��تفاده از س��ود اين 
پروژه ها در نوسازي ساير بخش هاي محدوده، شايان ذكر است هزينه ي مورد نیاز جهت آغاز اين فرآيند مي تواند 
از طريق اعتبارات بخش خصوصي يا اعتبارات مش��ترک اس��تانداري اصفهان، ش��هرداري و ش��ركت عمران و 

بهسازي يا از طريق انتشار اوراق مشاركت صورت گیرد.
ت( تأمین واحدهاي پش��تیبان به عنوان واحدهاي مس��کوني يا تجاري معوض يا اس��کان موقت براي ساكنین 
محدوده هايي كه در اولويت نوس��ازي بافت قرار گرفته اند. براس��اس قانون ساماندهي و حمايت از تولید و عرضه 

مسکن پیش بیني گرديده كه دولت بابت اسکان موقت ساكنین، اعتباراتي را منظور خواهد نمود. 
ث( تأسیس دفتر تسهیل گري نوسازي به دو منظور انجام اقدامات تبلیغي � ترويجي جهت آماده سازي ساكنین، 
همکاري در تجمیع و نوسازي بلو ک هاي مسکوني در محدوده هاي داراي اولويت نوسازي به ويژه محدوده هاي 
مداخله ي تدريجي و متمركز و انجام اقدامات كارگزاري جهت س��هولت گردش كار فرآيند نوس��ازي از مرحله ي 
تحصیل زمین، نظارت بر حل مس��ائل حقوقي � ثبتي، نحوه ي توده گذاري، دريافت وام صدور پروانه ي نوس��ازي 

و نظارت بر چگونگي اجراي پروژه.

میزان مشاركت ساكنین و بخش عمومي در مداخله هاي مردمي و تدريجي 
الف( بلوک هاي مداخله ي مردمي:

در محدوده هاي مداخله هاي مردمي تنها معضل بافت ريزدانگي پالک هاس��ت و معابر و جهت گیري پالک هاي 
نیازمند اصالح جدي نمي باش��د. در بلوک نمونه ي زير س��ازمان فضايي پیشنهادي، پالک بندي پیشنهادي براي 
حل معضل ريزدانگي و مقاوم سازي آن ارائه شده است.مقايسه پالک بندي وضع موجود، پالک بندي پیشنهادي 

بیانگر نتايج زير است:
مساحت بلوک در وضع موجود: 9169 متر مربع

تعداد پالک ها: 85 پالک
میانگین مساحت پال ک ها: 108 متر مربع

مساحت بلوک پیشنهادي از تجمیع: 7971 متر مربع
تعداد پالک هاي پیشنهادي: 23 

میانگین مساحت پالک هاي پیشنهادي: 346 متر مربع
6,2 درصد پالک ها در طرح پیشنهادي در محدوده ي معابر پیشنهادي واقع شده اند.

9/2 درصد پالک ها در طرح پیشنهادي جهت اصالح مورفولوژي بافت بايد توسط شهرداري تحصیل شده و در 
خدمت پروژه قرارگیرند.

� بر اين اساس در محدوده  هاي مداخله ي مردمي، شهرداري حداقل دخالت را خواهد داشت. 
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ب( بلوک هاي مداخله ي تدريجي:
در اين مقطع نمونه ي يك بلوک با مداخله ي تدريجي پیشنهاد شده است. مقايسه ي وضع موجود بلوک، سازمان 
فضايي پیش��نهادي و وضعیت پالک ها در سازمان فضايي پیشنهادي، وضعیت پالک هاي نیازمند مداخله، نشان 
مي دهد كه درپاره اي از موارد به منظور شروع جريان نوسازي ابتدا بايد معابر پیرامون بلوک و معابر اصلي داخل 
بلوک اصالح ش��ود به منظور اصالح مورفولوژي بلوک بايس��تي تجمیع و نوسازي چند پالک به صورت متمركز 
انجام ش��ود. بديهي اس��ت مس��ؤولیت اجراي اين امر به عهده ي ش��هرداري بوده و هزينه يآن مي تواند از محل 
مش��ترک اعتبارات ش��هرداري و شركت عمران و بهس��ازي كه به اصالح و بازگشايي معابر اختصاص داده شده 

تأمین شود.
مساحت بلوک در وضع موجود: 19980 متر مربع

تعداد پالک ها: 127
میانگین مساحت پالک ها: 127 متر مربع

مساحت پیشنهادي بلوک: 13654 متر مربع
تعداد پالک هاي پیشنهادي: 36

میانگین مساحت پالک هاي پیشنهادي: 379 متر مربع
درصد مساحت پالک هايي كه در طرح پیشنهادي در محدوده ي معابر پیشنهادي قرار گرفته اند: 21 درصد

درصد مساحت پالک هايي كه در طرح پیشنهادي در محدوده ي اصالح مورفولوژي بافت قرار گرفته اند: 6 درصد



آمار مربوطه نشان مي دهد كه در مداخله ي تدريجي، لزومًا شهرداري بايد ابتدا به اصالح معابر بپردازد. 
هم چنین به منظور فراهم كردن زمینه ي اصالح مورفولوژي براي تجمیع و نوسازي مردمي نیز، بسته به وضعیت 
جهت گیري پالک ها در هر بلوک، شهرداري موظف به مداخله در بلوک است. میزان دخالت شهرداري بین حدود 

30 تا 50  مساحت بلوک متغیر است. 
103

 3
4-

33
ره

ما
ش�

89
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

پ



104

 3
4-

33
ره

ما
ش�

89
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

پ

104

جمع بندي و نتيجه گيري
باتوجه به عدم پاس��خگويي طرح هاي مقیاس كالن در نوس��ازي بافت هاي فرسوده و فقدان منابع كافي دولت و 
بخش عمومي جهت نوسازي بافت هاي فرسوده ي كشور، اين امر بايد توسط شهروندان و ساكنین همین محدوده  
انجام پذيرد. اما هدايت فرآيند نوس��ازي و بسترس��ازي اقدامات پروژه هاي آغازين و پیش��تاز جهت اعتماد سازي 

ساكنین جز با مداخله ي مستقیم بخش عمومي و دولت امکان پذير نمي باشد.
تخصیص اعتبار جهت اصالح معابر، احداث واحدهاي  پش��تیبان، تأس��یس دفاتر تسهیل گري نوسازي و هدايت 
نوس��ازي، تدوين قوانین ويژه جهت س��رعت بخشیدن به فرآيند نوس��ازي از مرحله ي تحصیل زمین، تجمیع و 
تفکیك مجدد تا حل مس��ائل حقوقي � مالکیتي از ضروري  ترين اقدامات سازمان هاي ذي مدخل در امر نوسازي 

شهري است. 
امید است با هدايت تصحیح جريان نوسازي به سمت نوسازي مشاركتي مردمي، زمینه ساماندهي هزاران هکتار 

بافت فرسوده ي شهرهاي كشور فراهم گردد. 

منابع و مآخذ:
         1� طرح نوسازي بافت فرسوده ي اصفهان، مهندسین مشاور شارمند، 1386

         2� دفاتر نوسازي شهري، مهندسین مشاور شارمند 


