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چکیده:
الگوی مسکن مشاركتی جويباره روشی جهت احيا و باززنده سازی بخشی از 
و  به جلب مشاركت مردمی  بيشتر  اصفهان است كه  قديمی  و  بافت فرسوده 
دخالت كمتر دولت در اين امر توجه دارد. در اين روش ضمن نگه داشتن افراد 
بومی در محله بدون نياز به سرمايه گذاری خاص و فقط از طريق پرداخت سود 
از ارزش افزوده زمين و كم شدن بخش كوچکی از هر پالک به اصالح ساختار 
شهری پرداخته می شود. پالكها در يك بلوک شهری تجميع و سپس بر اساس 
موقعيت قبلی پالكها، اصالح و مجدداً تفکيك مي گردد و آنچه هزينه مي گردد  
بخشی از زمين است كه به صورت ذخيره در ابتدای كار پيش بينی مي گردد. 
توزيع هزينه و سود در اينجا بين ساكنين و شركا به عدالت انجام خواهد گرفت 

و بستر مناسبی جهت احيا ساير مناطق ايجاد خواهدشد.

واژه های کلیدی:
  جويباره ، بافت فرسوده ، تفکيك مجدد زمين

مقدمه:
متعدد  های  جنبه  داشتن  علت  به  آن  مشکالت  با  مواجهه  و  فرسوده  بافت   
ناگزير،  دارای دشواری ها و پيچيدگی ها و ظرافت های خاصی مي باشد كه 
برنامه ريزی ، تصميم گيری  و اقدامات خاص  و ويژه ای را می طلبد. از اين رو 
الزمه كار كردن در اين بافتها ، انجام فعاليتهای كارشناسی علمی ، اجتماعی ، 

فرهنگی اقتصادی و مالی و.... همچنين توان كاری بيشتری است.
وضعيت  در  آن  رها كردن  بافت ،   اين  به  بی توجهی  متمادی  ساليان  درطول 
نامطلوب، انجام نشدن و نيمه كاره ماندن و يا بعضًا طوالنی شدن اجرای بسياری 
از پروژه ها در اين بافت ، نا متناسب بودن الگوهای ساخت و ساز ارائه شده در 
اين مناطق و به دنبال آن بی ارزش ماندن زمين ، عالوه بر آنکه بی اعتمادی 
ساكنان را به دولت و دستگاههای اجرايی در پی داشته است باعث كوچ اهالی 

بومی منطقه و خالی شدنش از سکنه می شود.
طرحهای فراوانی در همان ابتدای كار به داليل اقتصادی ، سياسی ، فرهنگی 
و .... متوقف می شوند  كه بی اعتمادی بيشتر ساكنين را به همراه دارد. ديگر 

ساكنين اميدی به تغيير و بهبود محيط كالبدی خود ندارند و به جای ماندن و 
ساختن و آباد كردن ترجيح می دهند در جايی حتی در خارج از محدوده شهری 

اسکان بگيرند.
دستاوردهای  مسلمًا  كه  فرسوده  بافت  سازی  زنده  باز  و  احياء  گفت  بايد  اما 
متعددی برای شهر و شهروندان دارد از عهده دولت به تنهايی ساخته نيست 
چرا كه كل بافت فرسوده ايران در حدود 60 هزار هکتار می باشد كه احياء آن 
بدون در نظر گرفتن تورم اقتصادی بر اساس برآورد كارشناسان چيزی حدود 
10 ميليارد تومان برای هر هکتار می باشد. اين است كه بايد به دنبال راهکار و 
يا الگويی مناسب بود تا عالوه بر احيا ، نيازهای مردم را به خوبی پاسخگو باشد. 
بايد مردم و نيازهای آنان را به خوبی شناخته و پتانسيل های بالقوه و بالفعل 
بافت را سنجيد تا بتوان با برنامه ريزی صحيح و هوشمندانه در آن گام نهاد . 
يکی از راهکارها استفاده از نمونه های اجرا شده در ساير كشورها و پياده كردن 
آن الگو متناسب با شرايط  كشور خودمان می باشد . در اين راستا طی مطالعه 
ای كامل و جامع به مطالعه و بررسی روش Land Re Adjustment در 

كشور ژاپن پرداخته و سعی شد تا نمونه عينی آن در ايران هم انجام پذيرد.

ضرورت انجام اين كار و ارائه يك الگوی مناسب جهت احيا ی بافت فرسوده با 
توجه به موارد ذيل به شدت احساس می گرديد:

بافت  60000 هکتار  در كل كشور،حدوداً  فرسوده  بافت  وپراكندگی  - وسعت 
فرسوده وبيش از 6000 هکتار در استان اصفهان به تصويب رسيده است. 

- هزينه های باال ناشی از فرسودگی بافت و مشکالت اجتماعی، ناكارآمدی 
همچنين  و  ها  آلودگی  انواع  و  محيطی  زيست   ، شهری  خدمات   ، اقتصادی 

خسارتهای جانی و مالی  و هزينه های ناشی از وقوع زلزله.
- ناكارآمدی و هزينه های اجتماعی باال.

- بی عدالتی در توزيع درآمدوهزينه هادر پروژه های توسعه درون شهری به 
صورتی كه زمين بعضی از مالکين در مسير خيابان و زمين تعدادی در بر خيابان 

با كاربری تجاری قرار می گيرد.
- نياز به بهبود شرايط فرهنگی- اجتماعی ساكنين در  بافتهای  فرسوده.

الگوی مسكن مشارکتی جویباره
غالمرضا عمرانی- مدیر عامل شرکت عمران  ومسکن سازان منطقه مرکزی
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از اين رو پس از بحث و بررسی  و نظرات كارشناسي، بخشی از محله جويباره 
به عنوان پروژه الگو به داليل ذيل انتخاب گرديد:

اعتماد  جلب  و  محله  محدوده  در  مجری  توسط  مؤثر  های  فعاليت  انجام   -
مردم .

- فرسودگی و وضعيت نا مناسب خانه ها و معابر.

- گوناگونی مشکالت ثبتی .

وضعيت نامناسب ثبتی پالكهای واقع در پروژه ) پالكهای قولنامه ای ، مجهول 
المالك ، عدم مطابقت اسناد با وضع موجود و....( اين محل را از لحاظ وضعيت 
ثبتی با مشکالت زيادی روبرو كرده و چون پروژه يك پروژه پژوهشی است 
راه حل اين مشکالت ميتواند در بقيه محله ها و پروژه ها مورد استفاده قرار 

می گيرد  
 

در ادامه به شرح كامل روند انجام كار می پردازيم :

تهيه طرح مقدماتی تفکيك مجدد زمين شامل چهار مرحله زير است :  

به لحاظ اسنادی، تأسيسات شهری، خدمات  1- بررسی دقيق وضع موجود 
موجود و وضعيت معابرو وضعيت اجتماعی و فرهنگی

2- محاسبه و برآورد منافع و مخارج توسعه
3- توزيع عادالنه منافع و مخارج توسعه بين مالکين مربوطه

4- تهيه طرح پيشنهادی بر اساس طرح تفصيلی

یک مدل ساده از تفکیک مجدد

Ai : مساحت زمين  قبل از تفکيك مجدد
Ei: مساحت زمين بعد از تفکيك مجدد

R : مساحت زمين ذخيره 

به خوبی مشخص است كه قيمت زمين پس از اينکه يك پروژه تفکيك مجدد 
زمين كامل شد، افزايش می يابد . 

چندين دليل برای اين موضوع وجود دارد :

اول ،تدارک زير ساخت های شهری مانند جاده ها ، پاركها ، فاضالب  و... كه 
قيمت زمين را ترقی می دهند .

دوم ،تغيير در كاربری زمين ، مثاًل تغيير كاربری از مسکونی به تجاری قيمت 
زمين را افزايش می دهد.

سوم ،ساماندهی شکل قطعات اصلی،استفاده های پر سود تر از زمين را امکان 
پذير می كند و بنابراين قيمت زمين را افزايش می دهد.

مقایسه بین ارزشهاي زمین قبل و بعد از تفکیک

     
ei : قيمت هرمترمربع زمين از قطعه  Eiبعداز تفکيك مجد  

ai  : قيمت هرمترمربع زمين از قطعه  Aiقبل از تفکيك مجدد
e0 : ميانگين قيمت زمين بعد از تفکيك مجدد

a0 : ميانگين قيمت زمين قبل از تفکيك مجدد

ساماندهی محور تاريخی جويباره كه در مجاورت محدوده پروژه قرار دارد اعتماد اوليه مردم را حاصل نمود
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1-مطالعه وضعیت زمینهای موجود و مطالعات میدانی
 در اين مرحله اراضي موجود در محدوده مورد نظر نقشه برداري و آناليز مي شود . همچنين اطالعات كلی از نظر جمعيتی ، وضعيت مالکيت ساكنين ، شرايط 

زندگی ، مشکالت و پتانسيل های موجود در جهت تصميم گيری برای انجام پروژه جمع آوری و مورد بررسی قرار می گيرد.

2- مطالعات راهبردی
در اين مرحله از پروژه در جهت رفع نياز های محدوده مورد نظر با توجه به مشکالت وضع موجود و اطالعاتی كه از ساكنين منطقه جمع آوری شده است راهکار 
های اجرايی مطرح و مورد بررسی قرار می گيرد و همچنين برنامه ريزی برای جلب مشاركت مردمی و سرمايه گذاری صورت می پذيرد. مواردی كه در جويباره 

در اين مرحله مورد بررسی و مطالعه می باشد به شرح زير است؛
- بررسی و برنامه ريزی جهت باز گشايی معابر و ايجاد دسترسی مناسب برای همه پالک ها

- تفکيك مجدد اراضی به صورت منظم
- رفع مشکالت ثبتی و ايجاد راهکارهای مناسب برای حل آن

- ايجاد خدمات در مقياس محلی
- برنامه ريزی مناسب  برای  تکميل  ساختمانها با توجه به توان مالی كم مالکين

3-آگاه سازی ساکنین
از آن جايی كه صاحبان زمين عوامل اصلی در اين پروژه هستند جلسه اي جهت تشريح و تجزيه و تحليل نقشه هاي برداشت شده ، نتايج و فرايند انجام پروژه ، 

نقشه هاي تفکيکي و..... برگزار مي شود . 
در جويباره با برگزاری جلسات عمومی در مسجد محل با حضور همه اهالی و عوامل دستگاه اجرايی، مالکين در جريان كم و كيف پروژه قرار گرفته و نظرات خود 

را اعالم كردند.

4-تصویب طرح اجرایی
طبق طرح تفکيك مجدد زمين ، پيش نويس طرح پروژه جهت بررسي عمومي به مدت 2 هفته در معرض ديد عموم قرار مي گيرد و پس از اينکه نظريات مکتوب 
عموم در مورد طرح توسط مقامات ذيربط مورد بررسي قرار گرفت طرح پروژه نهايي مي شود و به تصويب مراجع قانونی می رسد . پس از اعالم عمومي در 

خصوص طرح ، پروژه آغاز خواهد شد .

5- ثبت اراضی موجود
در اين مرحله با همکاری اداره ثبت ، پرونده های ثبتی كليه پالک ها مورد مطالعه و بررسی قرار می گيرد و مشکالت ثبتی موجود بر طرف و همه پالكها سند 
دار خواهند شد. در همين زمان يك شركت تعاونی با هيئت مديره ی منتخب مالکين تشکيل می شود كه همه مالکين به اندازه ارزش ملك خود در آن سهام دار 

هستند و امور مربوط به عمليات تجميع و تفکيك مجدد از طريق آن صورت می گيرد.

6-طرح تفکیک پالکها وجانمایی زمینهای ذخیره
برآورد هزينه توسعه ، ارزش گذاری پالكهای وضع موجود و پيش بينی مقدار افزايش قيمت در صورت اجرای پروژه،به ما كمك می كند كه مساحت مورد نياز 
برای زمين ذخيره را محاسبه و در طرح پيشنهادی جای گذاری كنيم.به همين ترتيب نرخ سهم مشاركت مالکين مشخص و طرح تفکيك مجدد پالک ها طراحی 

می شود.

نقشه وضع موجوددر محله جويباره

مراحل بنيادی در پروژه تفکيك مجدد
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7-دعوت از مالکین  به دفتر محلی
از كليه مالکين به صورت انفرادی دعوت به عمل می آيد و در مورد كليه تغييرات 
مربوط به زمين و نحوه انجام محاسبات و قرار گيری پالک جديد در طرح تفکيك 

مجدد مذاكره و نظرات آنها به صورت جداگانه ثبت و دسته بندی می گردد.
  

8-عملیات ساختمانی
- جابجايی

جلسه توجيهي با مالکين جهت جابجائي از محل سکونت برگزار مي شود و خانه 
هايی برای اسکان موقت در مدت اجراء در اختيار آنها قرار داده مي شودويا اينکه 

مبلغی به عنوان رهن خانه در مدت اجرای پروژه در اختيار آنها قرار می گيرد.
- ساخت و ساز

ساخت و آماده سازي گذرها و معابر ، فضاي سبز و تأسيسات شهري آغاز مي شود. 

9-پیاده کردن طرح
-تثبيت طرح تفکيك مجدد

در جلسات عمومی ، نظرات كارشناسان و منتقدان شنيده مي شود و طرح تفکيك 
مجدد اراضي به مدت دو هفته در معرض ديد و نظرسنجي عموم قرار مي گيرد و 

نظرات مردم مورد بررسي قرار مي گيرد .
-اجراي نهائي تفکيك مجدد ، آگهي و ابالغ 

و  اعالم  زمين  تفکيك  مفاد طرح   ، نظرسنجي عمومي  از سپري شدن مدت  پس 
سپس اجراء مي شود . و از روز پس از اعالم نهائي تفکيك ، تمامي حقوق و تعهدات 

گذشته مربوط به اراضي، به قطعات تفکيکي جديد انتقال مي يابد. 

10-ثبت اراضی
پس از ابالغ نهائي اجراي طرح تفکيك زمين ، ادارۀ ثبت ، اسناد جديد را بر اساس 

زمينهای تفکيکی صادر می كند.

11- واگذاری تسهیالت عمومی
اسناد و حقوق اراضی  برای استفاده از  تسهيالت عمومی  به مالکين  انتقال  داده 

می شود. 
  

12-تعادل مالی بین دریافت و پرداخت مالکین
به دليل دشواري برقراري يك عدالت كامل قبل و بعد از تفکيك ، پس از يك بار 
ارزيابي دقيق، تسويه حساب نهايی انجام می گيرد و مابه تفاوتها از طريق پرداخت 

يا دريافت نقدي انجام  مي پذيرد. 
برای  مناسبی  بومی شده  ،نمونه ی  پروژه  اين  اجرای موفق  با  بتوانيم  است   اميد 

بازسازی بافتهای فرسوده در كشور اسالمی عزيزمان ايجاد كنيم.)1(

)1(ترجمه كتابهای تجربه كشورهای ژاپن و مالزی در ارتباط با تنظيم مجدد زمين)land readjustment(توسط 
دفتر الگوی مشاركت مردمی جويباره در دست چاپ می باشد كه به زودی در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.

طراحی شهری

 وضع موجود

يك پيشنهاد كلی برای توسعه درمحدوده مورد نظر در جويباره


