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  چکیده

اخیراً موضوع مناقشات تصرف زمین در سرتاسر دنیا تبدیل به تیتر اخبار شده 

ها را در آن چه که در چین،  رویداد ها، و وارون ها، تفاوت است. این مقاله شباهت

نماید. هر چند که این کشورها در  داد، بررسی می ویتنام، و ایاالت متحده رخ می

هاي مدیریت زمین و  العمل بسیاري با یکدیگر تفاوت دارند، اما عکسسطوح 

هاي عمومی بسیار مشابهی پیرامون  هاي مالی آنها منجر به بحث محدودیت

  .خود طبیعت حقوق ملک و حقانیت حکومت محلی شد

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Abstract 

Land-taking controversies around the globe 

have been making headline news recently. 

This article examines the similarities, 

differences, and ironies in what has been 

happening in China, Vietnam, and the 

United States. Even though these countries 

are different on many levels, their fiscal 

constraints and land management responses 

have led to strikingly similar public debates 

about the very nature of property rights and 

the legitimacy of local government. 

                                                             
1. Kim, A.M (2009). Land Takings in the Private Interest: Comparisons of Urban Land Development Controversies in the 
United States, China, and Vietnam. Cityscape: A Journal of Policy Development and Research, 11(1): 19-32. 
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  مقدمه. 1

هاي مختلف دنیا را گزارش نمود. در ایاالت متحده،  ، اخبار وقوع دو مناقشه تصرف زمین در قسمت2005اي در ژوئن  در هفته

هاي شخصی  کردند، که در آن صاحبان خانه بحث می 2005در سال  Kelo v. New Londonجوامع درباره تصمیم دیوان عالی 

هاي بازتوسعه زمین  هاي کوچک در نیوالندن، کنتیکت، حق شهرشان براي تصرف زمین آنان جهت پروژه و صاحبان تجارت

تملک دولت براي هاست که قانون موضوعه از استفاده از حق  شخصی در مقیاس باالتر را به چالش کشیدند. علیرغم این که دهه

باشد، این استدالل  هاي اخالقی می رسد که استدالل شهر ناقض حساسیت کند، امروزه به نظر می توسعه اقتصادي حمایت می

کنند و بنابراین، منافع  تري تولید می کنند و درآمد کلی کارهاي بزرگ، اقتصاد را احیا می و مبنی بر این است که کاربران زمین کسب

هاي  ها قانون جدیدي را لحاظ کردند که قدرت نمایند. در نتیجه واکنش شدید مردمی، اکثر دولت تر لحاظ میعمومی را به

اي که مردم در نیوالندن گرد هم آمدند تا به تصمیم دیوان عالی اعتراض  همان هفته 1کردند. ریزي شهري را محدود می برنامه

هاي زمین در  ترین برخوردها در رابطه با تصرف آمیز رامون یکی از خشونتهایی پی المللی، گزارش هاي خبري بین کنند، سرویس

یک رویداد مجزا نبود، بلکه بخشی از تعداد در حال رشدي از اعتراضات در کشورهاي  2در شنگیو ییرودرروچین ارائه نمودند. این 

آوري، به مصادره زمین پرداختند تا سرعت  هاي حیرت ریزان دولتی در مقیاس بود، این هنگامی بود که برنامه 3تحولی آسیایی

سال جابجا شدند  10میلیون کشاورز طی  70زند که در چین،  تاریخی شهرسازي را باال ببرند. یک گزارش تخمین می

)Yardley, 2004در شهرهاي سرتاسر دنیا در حال وقوع هستند.  ). این رویداد تصادفی نیست و مناقشات مشابهی  

هاي بین مناقشات تصرف زمین در چین و ویتنام، و آن چه که در حال  رویداد ها، و وارون ها، تفاوت این مقاله با بررسی شباهت

یافته و به اوج دارد. اعتراضات عمومیِ افزایش  دهد، دورنمایی براي این روند جهانی عرضه می حاضر در ایاالت متحده رخ می

رسیده، در این جا و در خارج از کشور، حقانیت حکومت محلی و توانایی آن براي شناسایی منفعت عمومی در مواجهه با 

دهد که جوامع سرتاسر دنیا،  برد. جنجال سیاسی همچنین نشان می خصوصی رو به افزایش را زیر سوال می-هاي عمومی شراکت

شوند: مرزهاي  شان درباره حقوق ملک هستند که شامل این موارد می دد و بازسازي قوانین اساسیفعاالنه مشغول روند مذاکره مج

 ;Jacobs, 2003بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی باقی مانده، و کسانی که شایسته داشتن حقوق ملک خصوصی هستند (

Krueckeberg, 1995; Marcuse, 1996; Strong, Mandelker, and Kelly, 1996.(   

هاي دولتی اغلب اجازه ندارند تا  حال مطالعه این مساله در چین یا ویتنام از نظر سیاسی موضوع حساسی است. رسانه

هاي پژوهشی را این جا در ایاالت متحده، نقض  هاي اعتراض را پوشش دهند و مصاحبه با معترضان ممکن است پروتکل رویداد

هاي محلی معینی، مرزهاي آن چه را که دولت مجاز خواهد  هاي سانسور و روزنامه نماید. جالب است که با این حال، افت و خیز

گزارش شد، یک روزنامه مصور دولتی که براي سنجش » اخبار پکن«برند. براي مثال، برخورد خونین در شنگیو در  شمرد، جلو می

هاي فعاالن  المللی و سازمان ه، مطبوعات بین). به عالوPan, 2005سانسورهاي حزب، تنها دو روز پس از رویداد، معروف است (

ها درباره مناقشات تصرف زمین در این دو  نمایند. من پوشش رسانه در خارج از این کشورها، به طور منظم رویدادها را گزارش می

کشورها طی  آوري نمودم. من همچنین با مطلعین کلیدي مصاحبه کردم، افرادي که در توسعه زمین شهري در این کشور را جمع

                                                             
هاي فدرال از توقیف  جمهور جرج دابیلو. بوش، یک دستور اجرایی صادر نمود مبنی بر منع آژانس سالگی این تصمیم، رئیس 1. همچنین، در سالگرد 1

  را ببینید.)  2006ژوئن  23ملک خصوصی، به جز براي استفاده عمومی (بوش، جرج دابیلو.، دستور اجرایی: حفاظت از حقوق ملک مردم آمریکا، 
2. Shengyou 

-ات بازارمؤسسریزي مرکزي، به  شان را اساساً به دور از برنامه ات اقتصاديمؤسسشوند که،  هایی می . کشورهاي تحولی شامل یک گروه متفاوت از ملت3

  دادند.   تر تغییر می محور غیرمتمرکز
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 ها به نفع شخصی: مقایسه مناقشات توسعه زمین شهري در ایاالت متحده، چین و ویتنامتصرف زمین

هاي اخیر پیدا کنم، تحلیل  هایی را که توانستم درباره تصرف مشغول بودند و همه داده 2008و  1997سفرهاي گوناگون بین 

  اي، چندین بینش جالب یافتم. ها، من از طریق تحلیل مقایسه نمودم. در این محدودیت

  بازسازي اجتماعی حقوق ملکها: خصوصی سازي امور مالی عمومی، تضادهاي منافع، و  شباهت. 2

 حکومتطی چند دهه گذشته، هم در ایاالت متحده و هم در کشورهاي تحولی آسیایی، به دلیل کاهش توسعه اقتصادي، 

ها و سیاستمداران، گرایش به سمت عدم تمرکز مالی را به دلیل  محلی تبدیل شد. در این حین، اقتصاددان حکومتمرکزي به 

هاي محلی بهتر مطابقت  دهد و خدمات را براي اولویت ي بیشتر آن، ستایش کردند زیرا اندازه بخش عمومی را کاهش می کارآمد

خصوصی شوند تا رشد اقتصادي را -هاي عمومی مشغول شراکت هاي عمومی، دهد. اگر شهرها به جاي تکیه بر بودجه می

  شوند.  برانگیخته و بودجه خدمات عمومی را فراهم نمایند، به عنوان شهرهاي خالق دیده می

ات سیاسی مؤسسمحلی با بخش خصوصیِ تازه پدیدار شده، با در نظر گرفتن  حکومتدر کشورهاي تحولی، همکاري 

 7، جمعیت طی 1براي مثال، در شهر اصلی ویتنام، شهر هو چی مینه زده نمود. ا بسیاري را شگفتدر ابتد ،کمونیست غیرتحولی

سه برابر شد. با توجه به حق  ها میلیون نفر افزایش یافت، و متوسط درآمد خانواده 1، حداقل به مقدار 2000تا  1993سال، از 

هاي   حکومتکند، اساساً  ها را تا حد زیادي تنظیم می زینهمرکزي ه حکومتاندك محلی براي افزایش درآمد و این که هنوز 

شان هستند. با این حال، آنها بر کاربري زمین کنترل  رسانی به نواحی شهري براي خدمت 2محلی داراي یک حکم بدون بودجه

کاربري زمین را نه  ریزي شده بودند، حق دارند. به عنوان بخشی از اصالحات تحولی، اقتصادهایی که به صورت مرکزي برنامه

هاي  هایی به سطوحی از حکومت واگذار کردند که منطقه زیرمجموعه شهر بودند. حکومت تنها به حکومت شهر، بلکه در زمان

  هاي توسعه اقتصادي محلی خودشان را تعبیه نمودند.  هاي جامع تفصیلی و استراتژي اي، با استقالل بیشترشان، برنامه منطقه

ریزي شهري حداکثر استفاده را  هاي محلی ویتنام از این کنترل برنامه نامم، حکومت وسیالیسم مالی میدر آن چه که من س

توانند  گران خصوصی مذاکره کردند تا بسیاري از امکانات و خدمات عمومی را فراهم نمایند. مقامات محلی می نمودند و با توسعه

گر و مدیریت اسناد  گذاري توسعه که شهر در ازاي تایید پروژه سرمایه نا کنندبگران خصوصی را ملزم نمایند تا زیرساختی را  توسعه

هاي زمین که  ریزي نموده است. به دلیل کمبود زمین با زیرساخت شهري و سند واضح، افزایش شدید در قیمت برنامه ،زمین

). Kim, 2004گذاري عیان کافی است ( مایههاي سر ها و هزینه تواند از سوسیالیسم مالی استنباط شود، براي غلبه بر ریسک می

هاي شبکه فاضالب، منبع آب، الکتریسیته، محوطه  ها، آسفالت، زهکشی بتنی فاضالب و لوله شامل جاده دتوان مطالبه توسعه می

هاي  وارههایی است که ق درصد بودجه پروژه 60تا  50سازي، و امکاناتی همانند مدارس شود. در ویتنام، توسعه زیرساخت، دلیل 

   ). Kim, 2008کردند ( فراهم می 2000زمین شهري خالی را در سال 

اتی، مؤسسخصوصی در ایاالت متحده، سوسیالیسم مالی به دلیل کمبود توسعه دولتی و -هاي عمومی در مقایسه با شراکت

 آغازساز را  و ن است ساختها ممک شود. شرکت کنندگان می ها و مصرف تري براي شرکت گذاري بزرگ هاي سرمایه شامل ریسک

کنند و شروع به فروش قطعات نمایند، تنها براي فهم این که پروژه تایید نخواهد شد یا این که مذاکرات غرامت زمین متوقف 

شان رو به افزایش است،  ساز دارند، قیمت و هایی پول پرداخت کنند که تاخیر در ساخت شده است. مشتریان ممکن است براي خانه

دهد، که مشتریان و  ساز روي می و یل این که انتقال رسمی و واگذار کردن امالك در پایان ساختشوند. به دل یا هرگز ساخته نمی

هاي تباه شده  شوند، هزینه کنند، زمانی که مشکالت پدیدار می در طی روند تامین میرا موجودي شرکت اعتبار مالی آن 

                                                             
1. Ho Chi Minh 
2. Unfunded Mandate 
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هاي امالك نیز به عنوان  نمایند. مساله تداوم رشد قیمت یگر و مشتري براي همراهی با پروژه فراهم م هایی براي توسعه انگیزه

کند. با این حال براي انجام موفق کار، این سیستم نیازمند هماهنگی مفصلی  براي رها کردن پروژه عمل می اي عامل بازدارنده

سوسیالیسم مالی،  باشد. اگر همه چیز به آرامی پیش رود، ها و ارتباط موثر بین حکومتی می بین حکومت محلی و شرکت

توانند  کنند، و شهروندان می ها سود می کند، شرکت نماید، حکومت محلی حقانیت خود را تحکیم می زیرساخت عمومی فراهم می

  ریزي شده به صورت مرکزي داشتند، بهتر هستند.  هایی بخرند که از آن چه که آنها در اقتصاد برنامه خانه

هاي کارآفرینی  هاي محلی، دولت ز موقعیت مشابهی وجود داشته است، جایی که حکومتتحقیقات نشان دادند که در چین نی

هایی توجه نموده  ). سایرین به همبستگیDuckett, 1998; Oi, 1995; Wu, 2002; Yu, 1997; Zhu, 2004نامیده شدند (

). در هر مورد، Zhu, 1999اند ( هاي رشد، بین حکومت محلی و برگزیدگان شهري ظاهر شده، شکل گرفته اند که در ائتالف

  شوند.  اي مازاد قابل مالحظه از سرمایه عمومی، از سوسیالیسم مالی استخراج می دهد که منابع بودجه تحقیقات ناحیه نشان می

با هر دو مورد سوسیالیسم مالی و تمرکز زدایی مالی آمریکا، درگیري بیشتر سرمایه تجاري جمعی در تامین بودجه خدمات 

ها همیشه دشوار است، اما معموالً اگر کاربري  هاي جدي در منافع شده است. هر چند که تصرف زمین می، منجر به تعرضعمو

آنها بیشتر  تصرفها، مساله  جدید شامل اموري باشد که از طریق عمومی تامین بودجه شده اند، همانند توسعه زیرساخت و جاده

خیزد که به نظر برسد که قدرت سیاست دولت براي سودرسانی به توسعه  مانی برمیظن و نارضایتی ز . سوءباشد میقابل درك 

شود و هنگامی  باشد، تصنعی می شود. توسل به این ادعا که این تصرفات زمین به نفع عموم مردم می زمین خصوصی استفاده می

در ایاالت متحده زمانی بیان شدند که  رود. این عقاید که اخبار این موارد پخش شوند، حقانیت حکومت محلی زیر سوال می

اظهار داشتند که به دلیل این که شوراي شرکت توسعه نیوالندن شامل  Kelo v. New London تصمیم دیوان عالیِ منتقدانِ

طراحی آور نیست که یکی از اهداف اعالم شده آن،  شد، تعجب و یک همسر مدیر به عنوان اعضا می Pfizerیک مدیر شرکت 

رسانی به عموم  ، این مساله توانایی آن براي خدمت1نماید» را تکمیل Pfizer شده توسط ریزي  امکانات برنامه«اي بود که  برنامه

داد. همان طور که حال مشخص است، این مورد یک واکنش شدید ملی ایجاد کرد که در آن،  ظن قرار می تر را مورد سوء بزرگ

  ي محدود کردن قدرت حق تملک دولت پیشنهاد کردند. ها در اتحادیه، قانونی برا اغلب دولت

شد که در آنها بخش عمومی به منافع  ها شامل عقایدي می به طور مشابه، در کشورهاي تحولی آسیایی، پرشورترین اعتراض

منطقه  ها که من در هو چی مینه بررسی نمودم، شامل حکومت زد. براي مثال، یک مورد عمده اعتراض ویتنامی جمعی دامن می

شد، که برنامه کاربري زمینش را تغییر داد و مقدار زمین تصرف شده را افزود تا اندازه محل پارکینگ یک  می 2بینه چانه

). در شهري که در آن زمان تعداد اندکی ماشین داشت و در آن، شراب و Quynh, 2000aسوپرمارکت فرانسوي را افزایش دهد (

هاي جابجا شده به قدري خشمگین  ، خانوادهغیر قابل دسترسی بودپنیر وارداتی موجود در این سوپر مارکت، براي اکثر مردم 

رش قابل توجه در ویتنام بود، کشوري ترین بلوارهاي شهر چادر زدند. این تظاهرات یک نگ ها در یکی از مهم شدند که براي هفته

  دهد.  هایی از مخالفت را نمی که معموالً اجازه چنین شکل

هاي دولتی  هاي مختلف ویتنام آغاز شد. رسانه ، اعتراضات عمومی درباره مسائل مصادره زمین، در بخش1990در اواخر دهه 

 ها ، از پخش اخبار رسانه1997اي مثال، از ماه مه تا سپتامبر اجازه نداشتند که هیچ یک از اعتراضات خشن را گزارش نمایند. بر

هاي  جلوگیري شد، جایی که کشاورزان علیه فساد حکومت محلی، مالیات 4نزدیک هانوي 3بینه درباره اعتراضات در استان تاي

                                                             
1. O’Connor, Sandra Day, Kelo v. New London, dissenting opinion. 545 U.S. (2005): 2. 
2. Binh Chanh 
3. Thai Binh 
4. Hanoi 
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 ها به نفع شخصی: مقایسه مناقشات توسعه زمین شهري در ایاالت متحده، چین و ویتنامتصرف زمین

، 1997مشابه، در نوامبر  هاي ناعادالنه برنج، اعتراض کردند. به طور تنبیهی، مشاجرات زمین، عوارض کاري اجباري، و قیمت

، نزدیک شهر هو چی مینه منع شدند، اعتراضاتی که در 1نگاران خارجی از گزارش اعتراضات خشن در استان دونگ ناي روزنامه

 ,Human Rights Watch، روي داد (2پاسخ به مالکیت مقامات محلی بر زمین کلیساي کاتولیک در مزرعه اشتراکی ترا کو

1997 .(  

هاي محلی در چین نیز رو به فزونی بود. حکومت آمار چنین رویدادهایی که معموالً غیرقابل دسترسی  اعتراضات علیه حکومت

» رویدادهاي جمعی«دهد. تعداد  عمومی شد و روند افزایش را نشان می 1شده در شکل  سند ارائهدارد، اما  هستند را نگه می

بار تغییر کند. هر چند که به دالیل  آمیز تا اعتراضات خشونت هاي نشسته مسالمت از اعتصاب ها نفر، و تواند از هشت نفر تا صد می

متمایز نماییم، اما اکثر این اعتراضات پیرامون ها بودند  توانیم آن دسته از اعتراضاتی را که در رابطه با تصرف زمین زیادي، ما نمی

کننده، تنها افزایش تعداد اعتراضات نیست، بلکه افزایش خشونت  ضوع نگرانکنترل زمین، در مراحل ابتدایی هستند. همچنین، مو

کنند تا سریعاً با  برداري استفاده می تر شده اند؛ حتی کشاورزان از موبایل و دوربین فیلم نیز هست. در این حین، معترضان زیرك

ب نمایند. هر چند که ممکن است اکثر اعتراضات شان جل هاي خارجی مرتبط شده، توجه سرتاسر جهان را به مرافعه منابع رسانه

  اي روبرو است.  آمیز نباشند، اما تعداد آنها به وضوح افزایش یافته و حکومت محلی با انتقاد و مخالفت فزاینده خشونت

  

  

  

  

    

  

  2003تا  1993ها (رویدادهاي جمعی)،  . اعتراض اجتماعی چینی1شکل 

  وزارت آمار امنیت عمومی

  ناموجود هستند. 2001هاي  دادهتوجه: 

  چین-پیش از کمیسیون بازبینی اقتصادي و امنیتی ایاالت متحده Murray Scot Tannerمنبع: اظهار 

  

کنند،  هاي خصوصی در امور مالی عمومی ایفا می اي که بودجه گونه که در مورد آمریکا مشاهده شد، نقش فزاینده همان

رود که  کند، آن هم در شهرهایی که سخت نیازمند سرمایه هستند، از آنها انتظار می محیطی براي تعارض بیشتر منافع ایجاد می

ها به  ر برسد که منافع به گونه نامتناسبی متوجه افراد ثروتمند یا ممتاز و هزینهبه نفع عمومی عمل کنند. در مواردي که به نظ

  شود.  عدالتی ایجاد می باشد، ناگزیر، احساس بی گونه نامتناسبی متوجه افراد فقیر و غیرمتخصص می

هاي جدید و  به شغل هاي مرکزي در کشورهاي تحولی آسیایی، با تاکید بر نیاز براي کنار آمدن با این ناآرامی، حکومت

کنند. اسنادي رسمی وجود دارند  هاي مسکن شهري، به دقت بین رشد اقتصادي و منفعت عمومی ارتباط ایجاد می کاهش کمبود

کنند.  دارند تا به کسانی که مجبور به جابجایی هستند، غرامت کافی  پرداخت شود، این اسناد این بحث را تعدیل می کیدأکه ت

  رتبه، حبس، تنزل دلیل به که باشند می کسانی محلی مقامات کرد، این بدنام را محلی حکومت مقامات نینهمچ مرکزي حکومت

                                                             
1. Dong Nai 
2. Tra Co 
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  دار شود.   شان خدشه شوند که اعتماد عمومی به رسوم مدیریت زمین باعث می شان، اعدام و

نگاران و  ها، براي روزنامه روزنامههاي  تر عموماً در سرمقاله در ویتنام، نقد مقامات حکومتی رده پایین ،1990از اواخر دهه 

دهد که یک رشد  ). پژوهش من در چین نیز نشان میQuynh, 2000c; Trung, 2000شهروندان امري مجاز و عادي شد (

روي داد. واضح نیست که چه اتفاقی  04-2003ها پیرامون مناقشات تصرف زمین، طی دوران  ناگهانی در پوشش خبري رسانه

تواند منجر به تدوین مجدد موقعیتی شود که به مدت  ها مجاز نمود. یک رویداد می یر را در پوشش خبري رسانهافتاد که این تغی

 Kelo v. Newچه که در ایاالت متحده در مورد  )، مشابه با آنZald, 1996همراه بوده ( اي هاي نهفته طوالنی با مخالفت

London رویداد منفرد این چنینی را در چین یا ویتنام جاي دهم. بلکه به نظر  روي داد. با این حال، من نتوانستم هیچ گونه

رسد که یک موج تند عقیدتی رو به رشد از نارضایتی درباره اختالفات فزاینده ثروت وجود داشته است. نوشتارهاي مربوط به  می

هاي اعالم شده حکومت  به سیاستتوانند از طریق توسل استراتژیک  جنبش اجتماعی حاکی از این هستند که کارگزاران می

هاي سیاسی به عنوان یک سپر استفاده کنند (براي حکومت منزه، حاکمیت قانون، و اصالحات دموکراتیک  مرکزي، از فرصت

شوند. از طرف دیگر، اگر ما فرض کنیم که  )، مواردي که در هر دو کشور مطالبه میLi and O’Brien, 1996سطح روستا) (

ها به مقامات و موارد مشخص، نیز ممکن  هاي زمین امري عادي هستند، مساله توجه رسانه ر مواجهه با مصادرهها د قانونی بی

  هاي جمعی داخلی است.  هاي حکومتی داخلی باشد، به ویژه زیرا دولت مالک همه رسانه است عملکرد سیاست

گیرد، این مناقشات،  مورد انتقاد قرار میگیري حکومت محلی اغلب در این مشاجرات زمین  هر چند که حقانیت تصمیم

باشد. در  دهند که جامعه در حال بازسازي قوانین مبناي خود پیرامون حقوق ملک می پیامدهاي دیگري نیز دارند. آنها نشان می

رباره د پرداختند، از وجود جنجال بسیار می Kelo v. New Londonهاي قانونی که به مورد  ایاالت متحده، برخی از تحقیق

گیري در  سال وضع شده بود، که این امر، تصمیم 50زده شدند. رویه قضایی براي بیش از  هاي دیوان عالی شگفت قانون گذاري

آور است که تصمیم، به اتفاق آرا نبود. هر چند که تصمیمات دادگاه ممکن  نمود و در واقع تعجب این مورد را قابل پیشبینی می

شود، تغییرات قابل توجهی را  اي که در آن قانون اعمال می دهد که جامعه اعتراض سیاست نشان میاست باثبات باشند، فریاد 

  تجربه کرده است. 

غییر در کاربري زمین (و کاربران زمین) سود افراد بیشتري در جامعه از ت-بود مفید بودن آنها ها در گذشته، بهانه تصرف زمین

توانند شامل این موارد شوند: کارهاي  هاي جدید زمین، می ه نشان دادند که این کاربريبردند. موارد پیشین در ایاالت متحد می

ها، و  آهن شوند همانند راه هایی که اجراي آنها به صورت خصوصی بوده اما به صورت عمومی استفاده می عمومی، عملیات

کردند. حقوق ملک تعداد معدودي به  میهایی که یک آسیب عمومی همانند آفت و تملک انحصاري زمین را اصالح  موقعیت

هاي عمومی  ها براي توسعه اقتصادي، وقتی سرمایه اجبار، به نفع اکثریت، معوق شد. با این حال، با این آخرین نوبت تصرف زمین

ترین  دهد، بزرگ ها خدماتی ارائه می کنند، ترس این است که حامیان اصلی که شهر بدان مقادیر منفعت عمومی را هدایت می

مالیات دهندگان باشند. این نگرانی توسط یکی از اعضاي مخالف در دیوان عالی ایاالت متحده ابراز شد که نظرش بیشتر از نظر 

  رود.   ها از بین می شود، حقانیت مرتبط با تصرف زمین» منفعت عمومی«اگر جزئی از منافع خصوصی تبدیل به  1اکثریت بازگو شد.

  

                                                             
1 .Sandra Day O’Connor  :حال ممکن است هر ملکی به نفع دیگر حزب خصوصی تصرف شود، اما پیامد این تصمیم اتفاقی نخواهد بود. «نوشت

 ,O’Connor( »اي ات توسعهمؤسسهاي بزرگ و  نفعان احتماالً آن شهروندان با قدرت و تاثیر نامتناسب در روند سیاسی هستند، شامل شرکت ذي

Sandra Day, Kelo v. New London, dissenting opinion. 545 U.S. (2005): 12–13.(   
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 ها به نفع شخصی: مقایسه مناقشات توسعه زمین شهري در ایاالت متحده، چین و ویتنامتصرف زمین

اي: هنجارهاي اجتماعی درباره حقوق ملک، فضاهاي سیاسی براي مخالفت، و  زمینههاي  تفاوت. 3

  هاي توسعه ضرورت

هاي ناشی از منفعت، و بازسازي اجتماعی قوانین حقوق ملک در ایاالت متحده  هر چند که تغییرات در سرمایه عمومی، تضاد

  جود دارد. هاي مهمی نیز و و کشورهاي تحولی آسیایی مشابه هم هستند، تفاوت

باشد. در ایاالت متحده، یک بحث افرادي که با تصرف  یک تفاوت، مربوط به چگونگی تنظیم شدن مساله حقوق ملک می

تواند کامالً از طریق پول جبران شود.  باشد، چیزي که نمی کنند، مربوط به ارزش نمادین خانه و مالکیت می ها مخالفت می زمین

بودند. نیاکان این خانواده  1»بیل دري«کرد، خانواده  ن، یکی از آنهایی که از نقل مکان اجتناب میبراي مثال، در مورد نیو الند

اش را تنها  خانه 2»سوزت کلو«سال مالک خانه بودند، و خانم دري در این خانه به دنیا آمده بود. در این حین،  100براي بیش از 

بود، و در نهایت، مقدار دو برابر قیمت بازار به وي پیشنهاد شد. وي هنوز هم سال پیش از تالش شهر براي گرفتن آن، خریده  2

گفت که شهر اساساً حق ندارد زمانی که خانه وي در شرایط کامالً خوبی قرار داشت، آن را براي  کرد، می از فروش آن اجتناب می

شهر خانه وي را به صورت فیزیکی به یک  شد که دیگر کاربر خصوصی تصرف نماید. در حقیقت، آخرین توافق شامل این می

توانست هفت استقامت آخر در مورد نیو الندن را جبران نماید. وابستگی قوي و  نمود. هیچ مبلغ مالی نمی محل جدید جابجا می

از  هاي حکومت ایجاد شده است، و یکی ها سال با حمایت سیاست ارزشی که جامعه آمریکایی براي خانه فرد قائل است، طی صد

  هاي مالکیت خصوصی خانه در دنیا را ایجاد نموده است.   باالترین نرخ

ها پیرامون مشاجرات زمین، مربوط به غرامت ناکافی  ضمناً در کشورهاي تحولی آسیایی، نقطه اصلی چالش در گزارش

ها معموالً تغییر  ها برنامه ین کشوربرانگیز خواهد بود، در ا تعیین یک قیمت منصفانه براي بازار در این کشورها، چالش 3شود. می

هاي اولیه تحول، زمانی که بازارهاي مستغالت هنوز  تندي در کاربري زمین از کشاورزي به تجاري را در بر دارند، به ویژه در سال

ی براي گران خصوص ها رقابتی نبودند. حصول ارقام دقیق میزان غرامت پرداخت شده و مبلغی که توسعه شدند و قیمت برپا می

پردازند، دشوار است زیرا این اسناد در دسترس عموم نیستند. با این حال، محاسبات  حقوق کاربري زمین، به حکومت محلی می

). Liu, 2003; Sanli and Shilin, 1996هایی از قیمت اصلی ملک آنها هستند ( کنند که بخش شده ارقامی را بازگو می روایت

غرامت و منافع خصوصی و درآمدهاي حکومت، نقطه اصلی ستیز در این اعتراضات است. در هر مورد، تمایز بین سطوح 

زدایی  ها ساختار شوند، زیرا ملک خصوصی در آن جا براي دهه در کشورهاي تحولی آسیایی پدیدار نمی 4هاي ائتالف قلعه بحث

ها است. این مالکیت زمین از طریق حق  شده بود. البته در ابتدا، طبق قانون اساسی هر دو کشور، دولت مالک همه زمین

هاي اشتراکی کشاورزي طی دوران  طی انقالب کمونیستی اجرا شد. در چین، به ویژه، مزرعه» هدایا«هاي جمعی زمین و  تملک

 ها قطعات را فرا گرفتند، که در آن به خانواده» سازماندهی مجدد زمین«تحول قوي باقی ماندند. به عالوه، آنها یک سیاست 

جا  ههاي بازدهی کم کشاورزي جاب شان طی سال اي براي مشارکت در زیان، مرزهاي قطعه شد یا به عنوان شیوه جدیدي واگذار می

  زمینه به توجه ). باSchwarzwalder et al., 2002کردند ( می محدود را به قطعات خاصی از زمین وابستگی بنابراین شد، می

                                                             
1. Bill Dery 
2. Suzette Kelo 

 1995مناقشه تصرف زمین که به شکل عمومی گزارش شده بودند، ایجاد نمودم، مناقشاتی که از  83. براي مورد چین، من یک پایگاه داده متشکل از 3

طبوعات طی دهد که م منتشر شدند، این امر نشان می 2004و  2003هاي  ها در سال ها منتشر شده بودند. بیش از نیمی از این گزارش در روزنامه 2006تا 

له کمک ئتوانند به درك این مس هاي آنها هنوز هم می هاي فعال را در نظر گرفت، اما گزارش این دوران نسبتاً آزاد بودند. هر چند که باید گرایش سازمان

  کنند.   ها مسائل تصرف زمین را تدوین می کنند که چگونه این گروه
4. Castle Coalition 
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نسبت به ملک یک فرد، مخاطب را به همان طریق مشابه با ایاالت متحده،  مقدس حق یک چین، ایده تاریخ و سساتیؤم

ات سیاسی آنها است. در ایاالت متحده، مؤسسالبته، دیگر تفاوت بنیادین ایاالت متحده و این دو کشور، در کند.  خرسند نمی

ه شهر اقامه دعوي نموده و مانع پیشروي برنامه کشیدند، این فرصت را داشتند تا علی الندن را به چالش می افرادي که شهر نیو

ي صادر نمود زیرا مقامات محلی آن به صورت دموکراتیک انتخاب شده بودند، برنامه در أر سوزت کلو شوند. دیوان عالی علیه

نامه حمایت مجالس عمومی معرفی شده بود، و دادگاه محلی برنامه را تایید کرد. به همین خاطر است که اکثریت عموم، از بر

مراتبی شهري، معترضین نه مشارکت چندانی در  ریزي سلسله کردند. در چین و ویتنام، با یک دولت تک حزبی و روند برنامه

هایی  شان هستند. ممکن است دادخواست اتی براي ابراز مخالفتمؤسسهایی  هاي توسعه شهري دارند و نه داراي محل برنامه

ها مفید هستند، اما در دسترس  ر و باالتري ارجاع داده شوند. در این مورد هم، ارقام تعداد دادخواستتکمیل شوند و به ادارات باالت

ترین حالت، اگر مقامات محلی مواخذه شوند، انتقام آن از شاکیان  فایده هستند و در بد ها بی عموم نیستند. به دالیلی، دادخواست

، »اشغال ملک«چند شیوه براي اعتراض به بازتوسعه، این بود که از طریق  ). بنابراین، یکی ازKahn, 2004شود ( گرفته می

اتی محدود براي اظهار نظر، به مؤسسهاي  ساز را به طور فیزیکی متوقف نمایند. فرصت و هاي نشسته، و محاصره، ساخت اعتصاب

  کنند. کمک میها در کشورهاي تحولی آسیایی  شرح افزایش تعداد اعتراضات مردمی پیرامون تصرف زمین

تر گروه مخالف در کشورهاي تحولی آسیایی مربوط به دیگر تفاوت آشکار بین دو بستر  دلیل دیگر براي طبیعت سرکش

باشد: سطوح درآمد. هر چند که هر دو مورد ایاالت متحده و کشورهاي تحولی آسیایی زمین را براي توسعه اقتصادي تصرف  می

شود، در حالی که دومی تغییرات عظیم زمین کشاورزي به  زارهاي نسبتاً توسعه یافته، شهري میکنند، اما اولی، عمدتاً با با می

ترین موارد معموالً شامل مراکز شهري رو به  کند. در ایاالت متحده، جنجالی بازارهاي ملک شهري غیرقانونمندي را تجربه می

هاي زمین  رفت که یک مجموعه جدید از کاربري یا شوند. امید میشدند که نیاز داشتند تا از نظر اقتصادي اح می» ویرانی«افت و 

هاي جدید و فعالیت اقتصادي را جذب نماید. از طرف دیگر، در کشورهاي تحولی آسیایی، که در میان شهرسازي و  بتواند جمعیت

صادي فزاینده بین هاي نامساوي رشد اقتصادي سریع و به ویژه، شکاف اقت صنعتی سازي سریع هستند، تضادها حول سهم

داد زیرا  گردند. حجم زیادي از توسعه زمین در نواحی برون شهري و حاشیه شهر روي می هاي روستایی و شهري می جمعیت

شان هستند.  درآمدتر از همسایگان شهري تر است. جمعیت این نواحی نیز معموالً کم تر و ارزان ادغام قطعات زمین در آن جا آسان

، منتظره شوند و پتانسیل نهایی براي دستاورد غیر د و جمعیت شهري، فشارهاي توسعه شهري شدید میبا رشد سریع درآم

  دهد.  هاي نوسازي شهري در ایاالت متحده ارائه می که پویایی متفاوتی از تالش شود، تر می رقابتی

هاي آنها  که این امر منجر شد تا حکومتهاي دنیا بودند،  در آغاز تحوالت مربوط به چین و ویتنام، آنها جز فقیرترین کشور

باشد  تر قانونی نمایند. برنامه کاري ملی جامع در اکثر کشورهاي در حال توسعه، توسعه اقتصادي می ها را راحت تصرف زمین

)Grindle and Thomas, 1991ل هاي اول تحو تواند از هر حق یا مساله عمومی دیگري پیشی گیرد. در سال )، که تقریباً می

که در آن، ها کمک کرد  آنها، مساله رشد اقتصادي، عامل اتحاد در بین مردم بود. حس چنین رسالتی به برانگیختن معیار توده

هاي پیشنهادي، به تصرف زمین  ها براي مقدار زمین قابل تصرف براي پروژه همچنین فقدان محدودیت .زمین تصرف شده بود

ها از جهت مالی، هم  پذیري پروژه سیار عقب افتاده، واضح است که کسی درباره امکانهاي ب کمک کرد؛ حال با توجه به بدهی

 هاي ساز و هاي بسیاري از ساخت گو نیست. در بین صدها حکومت محلی، نمونه هاي عمومی و هم خصوصی، چندان جواب پروژه

هاي  صادرات و مناطق صنعتی، شهرك-رداتهایی که مناطق پردازش وا هاي خالی وجود دارد، حکومت بیش از حد نیاز و مکان

احساسی از چیرگی حکومت بر زمین در چین را  4تا  2هاي  شده در شکل ارائه اسنادجدید، و مخاطرات دیگري ایجاد نموده اند. 

با دارد. این آمار از سالنامه آماري حکومت مرکزي استخراج شدند. من ترجیح دادم تا بر چهار ناحیه عمده شهري  عرضه می
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ها افزایش یافته  دهد که مساحت زمین تصرف شده، در کل طی سال نشان می 2شکل ترین رشد در چین تمرکز نمایم.  سریع

باشد، این سند یک روند کاهشی را  دهد که چه مقدار از این زمین، قبالً توسعه یافته یا در حال توسعه می نشان می 3شکل است. 

 4شکل آغاز شد.  2004که به آرامی در سال  1»گوآندونگ« شده است، به جز در ایالتآغاز  2002دهد که در سال  نشان می

  دهد که بالاستفاده مانده است.  اي را نشان می شده مقدار زمین تصرف

ترین اقتصادهاي در حال رشد در دنیا هستند، با این حال، سرخوردگی ناشی از نابرابري  حال چین و ویتنام دو تا از سریع

اي یافته است، که این امر پایداري و حقانیت حکومت را  دستاوردهاي اقتصادي، افزایش یافته و اعتراضات مردمی نیروي فزاینده

ها سانسور شده اند، این سناریو به اندازه کافی جدي شده  کند. حال که تحقیق درباره این موضوع دشوار است و رسانه تهدید می

یتنام، حکومت ملی تالش کرده تا خود را به دور از این رویدادها نگه دارد. چین همچنین دستور است. در هر دو کشور چین و و

موقتاً متوقف شود. در ویتنام، نارضایتی  2004هاي منطقه توسعه اقتصادي در سال  داد تا به دلیل امنیت غذایی، تصرف زمین

روي داد. حکومت  2000ک رویداد سیاسی برجسته در سال اجتماعی پیرامون توسعه زمین به قدري گسترده و برحق بود که ی

ترین مشاجرات زمین را پایان دهند. به کشاورزان  مرکزي، پنج تیم قانونی به سرتاسر کشور اعزام نمود تا تعدادي از جنجالی

ند. در اکثر موارد، را ارائه ده شان فرصتی داده شد تا عقایدشان را براي این نمایندگان حکومت مرکزي بیان نموده و دالیل

  ). Quynh, 2000bنمایندگان حکومت مرکزي طرف کشاورزان را گرفتند (

  

  

  

  2000- 2005هاي حق کاربري زمین، چهار منطقه در چین،  . مساحت مالکیت2شکل 

)Chinese National Statistics Yearbook, 2000–05(  

  

  

  

  2000-2005 مساحت زمین توسعه یافته: چهار منطقه در چین،. 3شکل 

)Chinese National Statistics Yearbook, 2000–05(  

                                                             
1. Guandog 
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  2000-2004 شده بدون هیچ فعالیت اقتصادي: چهار منطقه در چین، تصرفمساحت زمینی که اخیراً . 4شکل 

)Chinese National Statistics Yearbook, 2000–05(  

  

اندك بیشتري در تغییر شرایط سوسیالیسم رسد که مقاومت در ویتنام تاثیر  در مقایسه این دو کشور تحولی آسیایی، به نظر می

مالی به نفع افراد جابجا شده، داشته است. به دلیل ناآرامی مدنی بر سر مناقشات غرامت زمین، حکومت مقررات غرامت رسمی 

هایی  گیزهاي داد، کسانی که ان در شوراهاي غرامت زمین، اقتدار زیادي به مقامات منطقه 22زمین را اصالح نمود. در اصل، فرمان 

ها را اصالح نموده،  این خط مشی 197، فرمان 2004ها و کشاورزان کمک کنند تا ارزان بفروشند. در سال  داشتند تا به شرکت

تا به «کرد  سرپرستی  بیشتري از این روند را به شهر داد. همچنین زبان جدیدي معرفی نمود که مقامات منطقه را هدایت می

هنگام لحاظ نمودن و «و » سامان دهی مجدد، پایان داده و امات مرتبط با غرامت، حمایت و سرهاي شهروندان، اته شکایت

در نتیجه، حال  1»طرفی و برابري را تضمین نمایند. سامان دهی مجدد، بی و گیري براي غرامت، حمایت، و سر تصمیم

اي، بر  هاي منطقه بدون وساطت فعاالنه حکومت کنند و معموالً گذاران خصوصی به طور مستقیم با کشاورزان مذاکره می سرمایه

تواند قیمت را تعیین کند. اما در نتیجه فرمان  بست برسند، در نهایت شهر می کنند. رسماً، اگر مذاکرات به بن یک قیمت توافق می

کشاورزان هاي خصوصی و  و موج سیاسی جابجایی، حکومت شهر مواظب وارد شدن به مذاکرات غرامت زمین بین شرکت 197

، مقامات باالي اداري که به تازگی در هو چی مینه منتصب شده بودند، شروع 2003شده است. عالوه بر این فرمان، حدود سال 

اي پیدا کردند. سیستم  تري به فعالیت حکومت منطقه تر و دقیق از مقررات نمودند و نظارت نزدیک به تحمیل یک برداشت رسمی

کند، اگر که متوقف نشده باشد. شرایط  ن شهر هو چی مینه به آهستگی و ناتوانی حرکت میسوسیالیسم مالی توسعه زمی

اي تغییر پیدا کرده است که کشاورزان شخصاً این توانایی را دارند تا با یک نرخ غرامت موافقت نکنند و  سوسیالیسم مالی به گونه

شود. یکی از  گران خصوصی می ناراحتی بسیاري براي توسعه ها شوند، که این مساله منجر به با این کار مانع اجراي پروژه

اگر کشاورز اعتراض کرده و دادخواست بنویسد، حکومت طرف کشاورز را «گرانی که من با وي مصاحبه کردم گفت  توسعه

حال براي ». ده استتوانست از طریق قانون آنها را مجبور به فروش نماید، اما تا به حال، این کار غیرممکن بو گیرد. دولت می می

شان را کاهش خواهند داد،  هاي غرامتی باالتر از حد بازار پیشنهاد خواهند داد، اندازه پروژه گران یا نرخ مواجهه با این مساله، توسعه

ه نقاط هاي توسعه را ب پردازند. استراتژي دیگر این بود که پروژه و/ یا با قطعات زمین توسعه یافته آتی، غرامت کشاورزان را می

هاي ایالتی در آن تمایل بیشتري براي کمک به  دورتر از شهر و بازارهاي جدیدتري در شهر منتقل نماییم، جایی که حکومت

  گران خصوصی دارند.  توسعه

                                                             
  ND-CP/197/2004از فرمان  43. مقاله 1
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به صورت  ویتنام را چین، تحول حکومت منتقدین ویتنام، برخی چین با مالی سوسیالیسم مقایسه است که در جالب

ات سیاسی ویتنام تمرکز مؤسسچین بر  هاي هاي روزنامه تدوین نموده اند. براي مثال، گزارش تري وکراتیکو دم تر پیشرونده

کنند از این که  ات سیاسی چین. برخی نیز تعجب میمؤسسباشند تا  شود بیشتر به شهروندان پاسخگو می نمایند، که گفته می می

نمایند. بازارهاي چین  چه طور بازارهاي مستغالت و زمین ویتنام، در مقایسه با همین موارد در چین بازاري حقیقتاً باز ارائه می

ن به این بازارها را ات بازرگانی کوچک و بزرگ هستند، که این امر وارد شدمؤسسهاي بسیار بزرگ، با اندك  تحت سلطه شرکت

هاي متفاوت، بازارهاي مستغالت و  ها و واردشوندگان جدید، با اندازه نماید، در حالی که شرکت هاي جدید دشوارتر می براي شرکت

آمیز انتقاد از حکومت چین از طریق تمجید از یک کشور  زمین شهر هو چی مینه را متمایز کرده اند. در هر مورد، این شیوه طعنه

درآمد، بدون توجه نمانده است؛ حال حزب کمونیست چین بحث عمومی تحول ویتنام را ممنوع نموده است  تر کم ککوچ

)Abrami, Malesky, and Zheng, 2007 .(  

داد تا  ، کمیته مرکزي حزب کمونیست چین یک تغییر سیاست عمده را اعالم داشت که به کشاورزان اجازه می2008در اکتبر 

هر چند که قصد این سیاست این است که کارآمدي زمین کشاورزي و امنیت شان را به بازار بفروشند.  ربري زمینشخصاً حقوق کا

ارتقا دهد، این  1جویی به مقیاس تر کشاورزي با صرفه هاي بزرگ غذایی را از طریق ادغام  قطعات زمین و تبدیل آنها به کارکرد

فرو نشاندن فاصله رفاهی  2»هو جینتائو« جمهور خاطر که هدف دیگر رئیسزمین مستعد توسعه شهري نیز بوده است. بدین 

هاي معامله کشاورزان در مذاکرات غرامتی را  باشد، حقوق ملک که به صورت شخصی قابل انتقال هستند، باید موقعیت فزاینده می

  ارتقا بخشند.

  ها رویداد وارون. 4

باشد. یکی از  ها شده که براي برخی، شگرف و براي سایرین تلخ می رویداد تلفیق منافع عمومی و خصوصی منجر به وارون

امالك به دولت، به نام عموم » اهداي«هاي جمعی و  هاي کمونیستی، توزیع مجدد ثروت از طریق حق مالکیت ارکان انقالب

ها را حفظ  که در این کشورهاي تحولی آسیایی، که دولت اسماً مالکیت همه زمینتواند آزادانه بگوید  شد. حال، یک نفر می می

ریزان در این کشورها، چنان نقش برجسته و گاهی  شود. برنامه کند، ملک عمومی براي کاربري خصوصی تصرف می می

باز کردند که بودجه آن به صورت خصوصی  اي تر ایفا نموده اند که راه را براي توسعه درآمد اي در جابجا نمودن افراد کم زورگویانه

ها  توانند تصرف زمین نامیده شوند از این نظر که دولت براي شروع، مالک همه زمین تامین شده. هر چند که این اقدامات نمی

باشد، اما پویایی از این نظر یکسان  است و حس حقوق مالکیت خصوصی کاربران به قدرت این حس در ایاالت متحده نمی

  هاي محلی، دارند.  عدالتی، به ویژه نسبت به حکومت کنند و یک احساس بی باشد که مردم در برابر نقل مکان مقاومت می می

سیاسی  شگرفپیمانان  هاي تحولی آسیایی، شامل هم ایاالت متحده و کشور موردرویدادهاي دیگر در هر دو  وارون    

در بین کسانی که شاید » چپ«ت. طبق گفته یکی از همکاران در پکن، سیاسی بودن تغییر کرده اس» چپ«شود. معناي  می

اي شده  هاي دیگر، به مردم عادي کمک نمایند، تبدیل به کلمه زننده هاي رفاهی حکومتی در زمینه خواستند ازطریق برنامه می

هاي  کنند، گفتمان کنیکی دفاع مییا ت» علمی«هاي  است. در عوض، مشاوران سیاست بازار نئولیبرال، که از اصالحات در زمینه

هایش براي ضعیفان و قدرتمندان مطلوب است. به عالوه،  رسد سیاست اصلی مخالف در برابر حکومتی هستند که به نظر می

افرادي که از حقوق شهروندي محروم شدند و آنهایی که جابجا شدند، و نیز طرفداران حفاظت از آثار تاریخی، بسیار تالش 

                                                             
1. Scale Economies 
2. Hu Jintao 
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اي براي محدود نمودن قدرت حکومت و نه ترویج بازارهاي آزاد، به دست  اصالح حق مالکیت ملک را به عنوان شیوه کنند تا می

  آورند.

رویدادهاي طرفداران حقوق ملک آزادي طلبان توجه کردند که  گر به وارون در این حین، در ایاالت متحده، چندین مشاهده

 هاي عمومی را داشتند. ها و متهم کردن بخش خصوصی به آسیب ملک از دادگاه تر و سلسله مراتبی حقوق تقاضاي حفاظت قوي

هاي حق تملک دولت در  ، به طرز عجیبی، این مدافعان در تالش براي محدود کردن قدرتKelo v. New Londonدر مورد 

حکومت محلی از قدرت عظیم حق تر، نارضایتی از چگونگی استفاده  موارد نوسازي شهري، به چپ پیوستند. البته، مساله عمومی

  باشد. تملکش می

بحث نمود که منبع تعارض منافع و بحث پیرامون حقوق ملک و عدالت اجتماعی، از پیرامون این مساله این مقاله 

اي، مقدار سرمایه مستقل در دسترس براي کارمندان دولت در  شوند. یک معضل هسته هاي ساختاري ناشی می محدودیت

سساتی ؤهاي م هاي مهمی در زمینه شان سود خواهد رساند. هر چند که تفاوت باشد که به جامعه شد اقتصادي میریزي ر برنامه

  ها سهیم هستند.  ریزان در سرتاسر دنیا در این محدودیت وجود دارد، اما برنامه
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  چکیده

روستایی بازار زمین، به دلیل گسترش صنعتی، -در چین، ساختار دوگانه شهري

رویه شهر، جوامع  رویه شهر شده است. گسترش بی منجر به گسترش بی

ها را متالشی نموده، بنابراین نرخ بیکاري را در بین  کشاورزي در حومه

شان را از دست دادند، افزایش داده است. جهت لحاظ  هاي کشاورزانی که زمین

نمودن این مشکل، دولت چین یک برنامه اصالحات پیشنهاد داد تا حق 

انحصار دولت در بازار زمین را تحلیل نموده و حقوق ملک کشاورزان را تضمین 

  نماید. 

یري فضاي حومه را تحلیل گ این مطالعه ارتباط بین مکانیزم بازار زمین و شکل

رویه  نمود. نتایج نشان دادند که سیستم فعلی انتقال زمین باعث گسترش بی

رویه شهري  شهري صنعتی شد، و برنامه اصالحات ممکن است گسترش بی

جمعیت را ترویج دهد. دو مدل معمول توسعه زمین روستایی مطالعه شدند. 

بندي زمین  م سهامی حوزههاي زمین بر اساس سیست مدلی به نام تعاونی

  فشرده و پایدار بسازد.  اي پیشنهاد شد تا یک فضاي حومه

رویه  اي، گسترش بی فضاي حومه خرید و فروش زمین،نهاد : هاکلیدواژه

 هاي زمین. شهري، تعاونی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abstract 

In China, the urban–rural dual structure of 

land market has resulted in urban sprawl 

caused by industrial diffusion. Urban 

sprawl disintegrated agricultural communi-

ties in suburbs, thereby increasing the 

unemploy-ment rate among farmers who 

lost their lands. To address this problem, 

the Chinese government proposed a reform 

program to analyze the monopoly of the 

government in the land market and 

guarantee the property rights of farmers. 

This study analyzed the connection 

between land market mechanism & suburban 

space formation. Results concluded that the 

current land transfer system caused 

industrial urban sprawl, and the reform 

program may promote the urban sprawl of 

population. Two typical models of rural 

land development were studied. A model 

called land cooperatives based on land 

pooling joint stock system was proposed to 

build a compact and sustainable suburban 

space. 

Keywords: Land institution, Suburban space, 

Urban sprawl, Land cooperatives. 

                                                             
1. Dang, Sh., Yuan, D. & Kong, W. (2016). Land cooperatives as an approach of suburban space construction: Under the 
reform of Chinese land transfer market. Frontiers of Architectural Research, (5): 425–432. 
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  مقدمه. 1

  زمینه. 1-1

، اقتصاد چین، توسعه سریع همراه با شهرسازي پرشتاب را تجربه نموده است. طی دوران شهرسازي، ورودي 1980از دهه 

تملک دولت  کند. طبق قانون اساسی چین، زمین شهري در عنوان یکی از عوامل هدایت کننده کلیدي عمل می منابع زمین، به

تواند زمین روستایی را براي منافع عمومی  باشد. به عالوه، حکومت می است و زمین روستایی متعلق به شرکت تعاونی روستا می

مصادره نماید. در شرق چین، زمین شهري تقریباً تمام شده است، بنابراین مقامات محلی شروع به سوء استفاده از قدرت مصادره 

  اي به دست آوردند اما به قیمت بازار فروختند.  ان اکثراً زمین روستاها را بدون غرامت عادالنهزمین نموده اند. آن

اي، و شهرهاي دانشگاهی، در  ساز ناحیه توسعه اقتصادي در نواحی حومه، شهرهاي ماهواره و در دهه گذشته، موج ساخت

ناحیه توسعه  160اي با  شده نسبتاً پایین است. مطالعهسرتاسر چین پخش شد. با این حال، تراکم این مناطقِ اخیراً شهري 

 43/0درصد است و متوسط سهم زمین تنها  91/13اقتصادي ملی در چین، نشان داد که متوسط نسبت پوشش ساختمان برابر با 

ی بدون زمین بایست با یک شیوه جدید زندگ به جز براي اثر فضایی، کشاورزان در ناحیه گسترش شهري می). Pan, 2005است (

تواند مشکالت اجتماعی بسیاري به وجود آورد، همانند  کشاورزي سازگار شوند تا تبدیل به شهروند شوند. این دگرگونی شدید می

  بیکاري و جنایت، که عواقب فروریختگی جوامع سنتی نیز هستند. 

و در حال حاضر، به منظور حصول حکومت مرکزي چین دریافت که شهرسازي، منافع کشاورزان را زیر پا گذاشته است، 

باشد. این تغییر شدید، تأثیر فراگیري بر فضاي حومه در  اطمینان از حقوق ملک کشاورزان، یک برنامه اصالحات در دستور کار می

  چین خواهد داشت.  

  کار مرتبط. 1-2

هاي جامعه  عنوان واحد به ، روستاهاي چین را2و هوانگ زونگزهی 1گزیاتونگ نظر به پژوهش جامعه روستایی چین، فی

هاي اخیر، برخی دانشمندان، آن روستاهایی را که در شهرسازي و  اجتماعی و اقتصادي قابل فهمی درك کردند. در سال

سازي غیرفعال یا خودجوش درگیر بودند، مورد مطالعه قرار دادند، و مفهوم تجدید ساخت جامعه روستا را گزارش نمودند  صنعتی

)Wang & Yan, 1990; Zhe and Chen, 2000; Lan, 2005; Li, 2010تحول ساختاري روستاهاي چین در 1995( 3). ژو (

) الگوهاي 2009( 5) و دونگ و رن2005( 4مانده زمین روستایی را لحاظ نمود. هر دوي یانگ نتیجه مطالعه تخصیص حقوق باقی

بندي زمین و آژانس  ارزیابی نمودند. آنها باور داشتند که حوزهفعلی انتقال زمین روستایی را خالصه کردند و کارآمدي آنها را 

رویه شهري در چین،  هاي ارجحی براي انتقال زمین شهري هستند. در زمینه پژوهش پیرامون گسترش بی فروش، انتخاب و خرید

ونه روشمندي مطالعه اي را که منجر به گسترش بیش از حد شهرهاي چین شدند، به گ اتیمؤسس)، عوامل 2012( 6هونگ و ژنگ

چین و رشد ناحیه شهري ساخته شده را به هم وصل کردند و همبستگی مثبتی بین  GDP)، افزایش 2012( 7نمودند. لی و کو

  آنها پیشنهاد دادند. 

                                                             
1. Fei Xiaotong 
2. Huang Zongzhi 
3. Zhou 
4. Yang 
5. Dong & Ren 
6. Hong & Zhang 
7. Li & Qu 
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 ساز فضاي حومه: تحت اصالحات بازار انتقال زمین در چینو عنوان رویکردي براي ساختهاي زمین بهتعاونی

 را شده بینی پیش و فعلی زمین انتقال سسهؤم اجتماعی و فضایی اثرات پژوهشی هیچ اصالحات، برنامه سازي پیاده زمان از

هاي عملی، مکانیزمی براي توسعه زمین روستایی پیشنهاد  اي مدل ننموده است. این مقاله بر اساس مطالعه مقایسه مقایسه

  روستایی سالمی تحت اصالحات انتقال زمین، ایجاد نماید. -نماید تا کیفیت و فضاي شهري می

  ثیر فضایی آنأفروش زمین و ت و سسه فعلی خریدؤ. م2

  دینامیکی تعیین تراکم شهريمدل . 2-1

ها، تراکم سرمایه، قیمت زمین و  هایی همانند قیمت خانه در شهري که از نظر ریاضی، مجرد و تک مرکزي است، شاخص

). هنگامی که توسعه شهر تک مرکزي به سه Ding, 2005یابند ( تراکم جمعیت، با افزایش فاصله تا مرکز شهر، کاهش می

  ). 2رسانی شده دست یافت (شکل  روز توان به یک مدل به شود، می مرحله تقسیم می

اي که در ابتدا توسعه یافته بود، گران است، بنابراین تراکم باالیی دارد. در مرحله سوم،  در مرحله دوم، زمین نزدیک مرز ناحیه

شود  ر، توسعه مجدد سودآور میکند. با افزایش قیمت زمین در مرکز شه توسعه یک ناحیه خارجی، وضعیت مرحله دوم را دنبال می

)Ding, 2005 .(  

  سیستم فعلی بازار انتقال زمین . 2-2

کننده زمین است،  کشد. حکومت محلی، تنها تهیه مکانیزم عملیاتی سیستم فعلی گردش زمین را به تصویر می 1شکل 

ات دولتی تخصیص یابد، باید توقیف شود. مؤسسها یا  ها فروخته شود یا به شرکت بنابراین زمین روستایی پیش از آن که به بنگاه

هاي  ات ممکن است از طریق توزیع، زمین به دست آورند، در حالی که سازمانمؤسسهاي دولتی و  در بازار زمین شهري، بنگاه

  اقتصادي غیردولتی باید بهاي آن را بپردازند. 

د تا قرارداد فرعی زمین کشاورزي را با دیگر عضو جامعه یا در روستاها، بازار زمین قانونی وجود ندارد. کشاورزان اجازه دارن

  برداري از زمین را تغییر دهد.  تواند بهره یک سازمان کشاورزي ببندند، اما هیچ یک از آنها نمی

دهد و موجب پدید آمدن بازار سیاه انتقال زمین  سیاست ریاضت اقتصادي تامین زمین، قیمت زمین شهري را افزایش می

دهد. مقامات  تجارت غیرقانونی زمین، تمایل مالکان زمین به سود کردن از طریق استفاده از ملک دیگري را نشان می شود. می

  شوند.    گیرند بنابراین منافع هر دو طرف به سختی در دادگاه پذیرفته می محلی معموالً معامالت بازار سیاه را نادیده می

ویژگی اصلی سیستم بازار انتقال زمین، این است که حکومت حق انحصار آن را دارد. به جاي شهروندان، کشاورزان مدیران 

عنوان مالک قانونی زمین، از فروش  هاي انتقال زمین محروم هستند. حتی تعاونی روستا به واقعی زمین هستند، اما آنها از فعالیت

  ه زمینی در شکل دادن به فضاي حومه فعلی مهم است. سمؤسزمین خود منع شده است. چنین 

  سساتی ؤاصالح مدل تحت قیدهاي م. 2-3

). با استفاده از سیستم قیمت راهبرد موازي تهیه 3تواند اصالح شود (شکل  مین زمین، مدل میأسسه تؤبا درنظر گرفتن اثر م

)؛ بنابراین تراکم زمین 1توانند به صورت رایگان از حکومت محلی زمین شهري به دست آورند (شکل  سسات میؤزمین شهري، م

اي کمتر  اتی، همانند دبیرخانه دولت، بنگاه دولتی، دانشگاه، و سازمان نظامی، به طور قابل مالحظهمؤسساستفاده شده به صورت 

  اکم کلی مرحله اول توسعه، از تراکم مدل دینامیکی کمتر است. از سطح میانگین توسعه تجاري است. در نتیجه، تر

  توسعه یافته نیست، بنابراین کامالً زمین اول مرحله دهد. در می را افزایش تقاضاي خانه شهر جمعیت دوم، رشد مرحله طی
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ی، مقدار زمین موجود را کاهش کنند. بنابراین، محدودیت انتقال زمین روستای گذاران از قطعات زمین بیشتري استفاده می سرمایه

دهندگان شهر باید تراکم را افزایش دهند تا تقاضاي در حال رشد خانه را برآورده نمایند. در نواحی دور به  دهد. بنابراین، توسعه می

  ش باالتر است. ا دلیل کمبود زیرساخت و خدمات دولتی، قیمت خانه از ارزش حقیقی

دهندگان جذاب است. با ادامه افزایش  ات اشغال شده، براي توسعهمؤسسکه کامالً توسط  تراکم در مرحله سوم، مرکز شهر کم

  تواند مجدداً توسعه یابد.  کنند، بنابراین مرکز شهر می ات بسیاري به نواحی روستایی نقل مکان میمؤسسقیمت زمین، 

کنند.  هاي روستایی بیشتري استفاده می زمینگذاران جدید صنعتی، از  به دلیل قیمت پایین، این مؤسسات، همراه با سرمایه

هاي اصلی فضاي حومه در چین است. براي توصیف پدیده، بسیاري از محققین  اي از زمین روستایی، یکی از ویژگی چنین استفاده

  رویه شهر، استفاده نمودند. از مفهوم گسترش بی

  

 

  دوگانه-. سیستم انتقال زمین ساختاري1شکل 

  

 تجارت غیرقانونی

برداري از سودبهره  کاربري کشاورزي 

 فرد خانواده شرکت روستا

 توزیع

 تعاونی روستایی
 اجاره تخصیص

زمین 

 روستایی
زمین 

 شهري

 حکومت

 تجارت توقیف

غیرقانونی   
 فروش

 تجارت تخصیص

 بنگاه شرکت دولتی/موسسه

برداري از سودبهره برداري از سودبهره  برداري از سودبهره   

 غیرقانونی تجارت

کنندهشرکت زمین برداري از زمینبهره   
 کاربري

پرداخت شده   

 کاربري

رایگان   
سیاهبازار   

 مزرعه رعیتی
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 ساز فضاي حومه: تحت اصالحات بازار انتقال زمین در چینو عنوان رویکردي براي ساختهاي زمین بهتعاونی

  

  ).Ding, 2005. مدل دینامیکی تعیین تراکم شهري (2شکل 

   

  ه مؤسس. مدل دینامیکی تعیین تراکم شهري با 3شکل 

  اصالحات و اثر فضایی پیشبینی شده آن. برنامه 3

  روستایی همبسته-مکانیزم عملیاتی بازار زمین شهري. 3-1

کننده انتقال  کشد. نقش حکومت از کنترل روستایی همبسته را به تصویر می-مکانیزم عملیاتی بازار زمین شهري 4شکل 

هاي انتقال زمین توسط  )، اکثر فعالیت1سیستم فعلی (شکل  کننده بازار زمین تغییر داده خواهد شد. در مقایسه با زمین به تنظیم

  شان به صورت کامل باشند. اقتصاد بازار انجام خواهد شد. کشاورزان باید قادر به استفاده از زمین

تحقق  هاي عملیات بازار را جبران نمایند، بنابراین از هاي سیاست به کار برده خواهند تا کاستی اي از شیوه به عالوه، مجموعه

  نمایند.  منفعت عمومی و برابري اجتماعی اطمینان حاصل می

  اثر فضایی پیشبینی شده برنامه اصالحات. 3-2

  رویه شهر عوامل محرك گسترش بی. 3-2-1

دار منجر به  هاي حیاط هاي اصلی، و اولویت خانه هاي تلویزیونی، توسعه جاده هاي خصوصی و مجموعه محبوبیت ماشین

هاي  هایی با حیاط رویه شهر در ایاالت متحده شده است. تهیه زمین انحصاري، آرزوي شهروندان براي زندگی در خانه گسترش بی

  ست. صمیمی و محیط طبیعی خوب را محدود نموده ا

 جدید: توسعه 
 : توسعه جدید
 : توسعه جدید

 جاییجابه: 
 : توسعه مجدد

 اجاره

 زمین
 اجاره

 S3 زمین 
 اجاره

 S2 زمین 

 اجاره زمین
S1 

 زمین کشاورزي اجاره

 CBD مرز شهر فاصله

 اجاره

 زمین

CBD روستایی-مرز شهري فاصله 

 زمین کشاورزي اجاره

 S3زمین روستایی  اجاره

 اجاره

 S3 زمین 
 اجاره

 S2 زمین 
 اجاره زمین

S1 

 مدل اصلی تحت اثر مؤسساتی

 : توسعه جدید

 توسعه جدید :
 : توسعه جدید

 جاییجابه: 
 : توسعه جدید
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  . سیستم انتقال زمین همبسته4شکل 

  

شود، شهروندان با قدرت خرید باال و افرادي که در  با این حال، هنگامی که انتقال مزرعه خانواده روستایی مجاز شمرده می

)، 2، مرحله 3کنند، مخصوصاً افراد بدون اندوخته کافی از محصول دولتی (شکل  مرتبه بسیار توسعه یافته زندگی می هاي بلند خانه

  شوند.  و به بیرون شهر پراکنده میکنند  فوراً از شهر فرار می

  رویه شهري عوامل بازدارنده گسترش بی. 3-2-2

اگر از حق ملک هر فرد کشاورز به خوبی حفاظت شود، روش فعلی مصادره زمین، جهت رسیدن به توافق با هر مالک زمین، 

زمین مستقیماً پرداخت نمود؛  دهنده ن به انتقالتوا نماید. با فروختن مزرعه رعیتی به یک فرد خریدار، می زمان زیادي را اشغال می

خواهد، مبلغ پیشنهادي خود را افزایش خواهد داد. بنابراین، هزینه باال الگوي گسترش  خریداري که قطعات زمین بیشتري می

  رویه شهري فعلی را محدود خواهد نمود.  بی

هاي دولتی را ترغیب خواهد نمود تا از  قابل توجه است که براندازي یک سیستم قیمتی راهبرد موازي، موسسات و بنگاه

  هزینه مالی پرداخت نموده اند، به صورت کامل استفاده نمایند.   زمینی که بهاي آن را با یک کمک

ترغیب خواهد نمود تا از یک مقدار بزرگ سرمایه و  گذاران را مقیاس، سرمایه-اندوخته کاهش یافته زمین روستایی بزرگ

  کند. ها را فشرده می زمین کمتري استفاده کنند، بنابراین توسعه حومه

  ارزیابی جامع. 3-2-3

اي آتی توسط مصرف فردي هدایت خواهد شد به جاي  برنامه اصالحات بدین معناست که توسعه زمین روستایی حومه

ر درك حقوق ملک، تجارت مزرعه رعیتی تک مجاز شمرده خواهد شد، اما تهیه زمین قطعه قطعه گذاري صنعت. به منظو سرمایه

  ). 1براي استفاده متمرکز منابع زمین باید محدود باشد (جدول 



 

 21 

 ساز فضاي حومه: تحت اصالحات بازار انتقال زمین در چینو عنوان رویکردي براي ساختهاي زمین بهتعاونی

  . ارزیابی جامع1جدول 

  عوامل بازدارنده  عوامل محرك  کاربر زمین

  تهیه زمین قطعه قطعه  هاي طبقه متوسط شهري خانواده

  محیط بهتر

  صنعتی گسترش

  آمد ارزان و هزینه رفت

  نرخ پایین جنایت

  توسعه اینترنت

  جامعه محلی ناآشنا

  کمبود کاالي دولتی

  سازي محدود و موجودي زمین ساخت

  تهیه زمین قطعه قطعه  قیمت باالتر زمین در مرکز شهر  ساتمؤس

  براندازي سیستم قیمت راهبرد موازي  هاي اولویتی تهیه شده توسط حکومت سیاست  ها بنگاه

  قیمت باالتر زمین روستایی

  چرخه توسعه بلندتر  تر آزمایشگاه ارزان  دهندگان شهري توسعه

  2ياو نانه 1هاي هامینگ اي دو رویکرد خالقانه شهرسازي: مدل . مطالعه مقایسه4

  مبنا: مدل هامینگ-اي حکومت وسعه حومه. ت4-1

  مقدمه. 4-1-1

هاي اخیر، بسیاري از مقامات محلی چین شروع به ابداع الگوي انتقال زمین روستایی نمودند. موثرترین روش، مزرعه  در سال

طراحی نموده و انجام داد. روال مشابهی در  4در پروژه هامینگ نیو تان 3رعیتی تبادلی براي سیاست خانه بود که تیانجین

  اجرا شد.  8، و ژجیانگ7جیاکسین، 6، چونگچین5جیولونگپو

شان را تسلیم نمایند.  توانند حقوق ملک مزرعه رعیتی مزرعه رعیتی تبادلی براي خانه بدین معناست که کشاورزان می

کشاورز به شهرهاي  100000، بالغ بر 2008هایی در یک شهر جدید نقل مکان کنند. تا پایان  توانند به آپارتمان درعوض، آنان می

  نقل مکان نمودند. جدید 

در ابتدا هدف سیاست این بود که استقرار روستاییان را عمدتاً از طریق افزایش تراکم سکونت فشرده نماید تا زمین حفظ شده 

  مبنا انگاشت. -اي حکومت عنوان توسعه حومه بتواند آباد شود یا از نظر تجاري توسعه یابد. این مقاله چنین رویکردي را به

المللی  ، تیانجین است. در شرق جاده کمربندي بیرونی تیانجین و شمال فرودگاه بین9متعلق به منطقه دونگلیهامینگ تان 

که مرکز شهر تیانجین را با ناحیه جدید  11و پارك صنعتی فرعی آن واقع شده است. جاده تیانجین هانگو 10تیانجین بینهاي

  ). 5بخشند (شکل  اشد. این عوامل مکانی همگی ارزش زمین را ارتقا میب دهد، در عرض ناحیه هامینگ تان می پیوند می 12بینهاي

                                                             
1. Huaming 
2. Nanhai 
3. Tianjin 
4. Huaming New Town 
5. Jiulongpo 
6. Chongqing 
7. Jiaxing 
8. Zhejiang 
9. Dongli 
10. Tianjin Binhai 
11. Hangu 
12. Binhai New Area 
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  . پروژه هامینگ نیو تان5شکل 

  هاي حمایتی اي و سیاست قوانین مبادله. 4-1-2

ها به جاي مزرعه رعیتی براي مبادله محاسبه شدند. طبق  سازي مبادله مزرعه رعیتی براي سیاست خانه، خانه طی پیاده

شود، و یک  ی یک کشاورز تبدیل به فضاي کف برابري در هامینگ نیو تان میقوانین تفصیلی حکومت، یک مترمربع از خانه اصل

اي با  شود. براي مثال، با درنظر گرفتن خانواده مترمربع فضاي طبقه است. حیاط شامل این نمی 5/0مترمربع خانه کمکی معادل با 

شوند، اگر خانواده به یک  بعی در آن برپا میمترمر 40مترمربعی و یک خانه فرعی  60مزرعه رعیتی، که یک خانه اصلی  1»مو« 1

مترمربع  90مترمربعی آپارتمان به دست آورد. اگر آپارتمان بیش از  90شهر جدید نقل مکان کند، ممکن است یک مجموعه 

  باشد، خانواده باید بهاي ناحیه اضافه را به قیمت بازار بپردازد. 

شان را از دست داده بودند، کمک نماید. این  ه کشاورزانی که مزرعههایی ایجاد نمود تا ب حکومت محلی همچنین سیاست

ها شامل تدارك محصول دولتی، تدارك امنیت اجتماعی، تحصیالت شغلی رایگان، آموزش فنی رایگان، و توصیه شغل  سیاست

  شد.  می

  ارزیابی یکپارچه مدل هامینگ. 4-1-3

تر است. با این حال، با درنظر  ) پایین8/0-1سبت حجمی شهري (است که از متوسط ن 75/0نسبت حجمی هامینگ نیو تان 

گرفتن این وضعیت که هر روستاي هامینگ نیو تان قرار است که به گونه مجزایی توسعه یابد، هامینگ نیو تان در فشردگی در 

  جایگاه بعدي است.  

                                                             
1 .mu  مترمربع است. 667تقریباً برابر با  



 

 23 

 ساز فضاي حومه: تحت اصالحات بازار انتقال زمین در چینو عنوان رویکردي براي ساختهاي زمین بهتعاونی

 بردند. مشکل، تخصیص کنندگان چنین آزمایشی، می شرکتکشاورزان کمترین سود را پس از محاسبه سودها و ضررهاي 

هکتار زمین زراعی بودند،  8/142 ، کشاورزان در مجموع صاحب1نامتعادل افزایش زمین بود. براي مثال، در روستاي گوانژوانگ

 دست آورد، که در بازارمترمربع خانه جدید به  75مترمربع به ازاي هر خانواده بود. با این حال، هر خانواده فقط  749که حدود 

کرد  میلیون یوان در هر هکتار بود، که ثابت می 15هاي رسمی، درآمد متوسط انتقال زمین  یوان ارزش داشت. طبق داده 300000

% افزایش زمین را حکومت محلی 75میلیون ارزش داشت. بیش از  2/1 هاي روستاي گوانژوانگ تقریباً که هر مزرعه خانواده

توانستند در تولید  ن فقط مجبور به تحمل تلفات اقتصادي مستقیم نبودند، بلکه به دلیل مهاجرت، آنان به ندرت میگرفت. کشاورزا

هایی براي کشاورزان جهت دستیابی به یک شغل پس از نقل  کشاورزي مشغول شوند. تغییر در حرفه، منجر به ایجاد دشواري

  مکان به شهرهاي جدید شد. 

مدت در اکثر کشورها است. تحول از کشاورزان به -فعالیت کشاورزي کشاورزان، رویدادي بلند عدم شهرسازي، مخصوصاً

انداز، شهرسازي باید توسط خود کشاورزان هدایت شود، زیرا  شهروندان باید بر اساس ارتقاي سطح تحصیلی باشد. در این چشم

  آنان در انتخاب شیوه زندگی خودشان مختارند. 

بناي حومه روستا: مدل نانهايم- توسعه تعاونی. 4-2
2
   

  مقدمه. 4-2-1

دارد. تولید کشاورزي و صنعت جمعی هر دو در  1970اقتصاد جمعی شالوده عمیقی در نواحی برون شهري در چین پس از 

  کنند. در مورد نانهاي، اقتصاد جمعی به توسعه زمین عرضه شد. چنین اقتصادي به خوبی عمل می

جمعیت دارد. با این  نفر میلیون 6/2 است. شده واقع 4مروارید است، و نزدیک دلتاي رود 3فوشان شهر از نانهاي یک منطقه

 تبدیل صنعتی کاربري شکل ممتد به کشاورزي به است، زمین 6، و گوانجو5کنگ، ماکائو به هنگ که نزدیک اش امتیاز مکانی

هاي کارخانه را  هاي روستا اجازه داد تا ساختمان به تعاونی انگیز توسعه صنعت، کومت محلی در مواجهه با اغواي وسوسهح شود. می

ها را جذب نمایند. همزمان، حکومت محلی بودجه کافی براي حمایت از هموار نمودن زمین و  خودشان بسازند تا استقرار بنگاه

روستا زمین و ، یک سیستم موجودي مشترك مبتنی بر زمین برپا شد. جامعه 1992ساخت زیرساخت را نداشت. در سال 

هایی بودند که یک سازمان موجودي  عنوان سهم هایی که در تملک جمع بودند را به قطعاتی تقسیم نمود، این قطعات به دارایی

دهد. کشاورزان،  هاي ساخته شده اجاره می گذاران یا کارگاه مشترك جدید را دربر داشتند. سازمان زمین را مستقیماً به سرمایه

 اي حومه توسعه عنوان به را رویکردي چنین مقاله این آورند. دست به پاداش توزیع طریق از را سود است اران، ممکند عنوان سهام به

  انگاشت.  روستا مبناي-تعاونی

  سازي منفعت  قوانین توزیع و پیاده. 4-2-2

بودجه  عنوان بهدرصد  10 ها و دستمزدها، پوشش دادن کسري بودجه، گرفتن تحت سیاست، پس از پرداخت نمودن مالیات

  عنوان پاداش توزیع خواهد شد.  به درصد 49 عنوان بودجه توسعه حفظ شود، و بقیه مانده باید به % از درآمد خالص باقی51رفاهی، 

  است، ساز و زمین ساخت هکتار از 53166 مالک حدود نانهاي )، منطقه2009-2007( دوم 7هاي بررسی زمین بومی طبق داده

                                                             
1. Guanzhuang 
2. Nanhai 
3. Foshan 
4. Pearl River Delta 
5. Macao 
6. Guangzhou 
7. Domestic Land Investigation 
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است،  تملک تعاونی در که سازي و ساخت زمین باشد. در بین می روستا هکتار) در تملک تعاونی 37700آن ( از درصد 71 که

  باشد.   هکتار می 25965 ساز براي کاربري صنعتی حدود و هکتار است، و ساخت 11333 زراعی کشاورزان حدود زمین

میلیارد  67/2 میلیارد یوانی ایجاد نمود. سود توزیع شده حدود 3درآمد ساز یک  و ، به کار انداختن زمین ساخت2012در سال 

 Development Research Center of the Stateیوان به ازاي هر سهامدار بود ( 3516یوان بود، و به صورت میانگین، 

Council, 2014آوري مالیات سود نمود ). حکومت محلی همچنین از مدیریت ملک جمعی، از طریق جمع. 

  ارزیابی یکپارچه مدل نانهاي. 4-2-3

نماید، به هر دوي  تعاونی روستا آن را هدایت نموده و حکومت محلی از آن حمایت می اي که مدل نانهاي ثابت کرد که توسعه

پیش از نماید، حکومت عموماً تلفیق زمین را  انداز می رساند. ابتدا، مدل، هزینه تلفیق زمین را پس کشاورزان و حکومت نفع می

  کند.  تر می دهد، که اجاره زمین را از زمین روستایی توقیف شده سنتی، رقابتی انتقال زمین انجام می

عنوان یک نهاد مدیریت زمین،  شود. به با این حال، مدل نانهاي از طریق ساختار سازمانی معیوبش به چالش کشیده می

ط است، که معموالً برگزیدگان معدودي بر آن مسلط هستند. روند سازمان اقتصادي به شکل نزدیکی با کمیسیون روستا مرتب

هاي معمول تعاونی، حق ملک اقتصاد روستاي نانهاي  ماند. مشابه با شرکت گیري، شامل آرایش منابع، نامشخص باقی می تصمیم

  مبهم است، و هویت سهامداران دقیقاً با هویت اعضاي جامعه همپوشانی دارد.     

بندي زمین نسبتاً ثابت هستند؛ بنابراین تخصیص بهینه منابع در یک مقیاس بزرگ، غیرممکن  تعاونی حوزهسهامداران هر 

  شود. رقابت همگن صنعت تولید در ناحیه نانهاي جدي است، و توسعه زمین پراکنده است.  می

  هاي هامینگ و نانهاي مقایسه مدل. 4-3

نشان داده شده است. مدل هامینگ بیشتر به کارآمدي، و کمتر به  2هاي هامینگ و نانهاي در جدول  یک مقایسه مدل

  تر است اما کمتر کارآمد است.  کند، در حالی که مدل نانهاي براي کشاورزان منصفانه برابري اجتماعی توجه می

بانکی را هاي  توانند وام هایی که حکومت تاسیس نموده، می عوامل کلیدي توسعه زمین، سرمایه و فناوري هستند. شرکت

هاي تعاونی روستا نامعقول است، زیرا  مقیاس براي شرکت ها را به آسانی تخصیص دهند. توسعه زمین بزرگ کسب کرده و برنامه

  دهد.  شوند و چیدمان زمین تنها در هر جامعه روستایی رخ می واحدهاي اقتصاد جمعی ادغام نمی
  

  هاي هامینگ و نانهاي . مقایسه مدل2جدول 

  مدل نانهاي  هامینگمدل   مورد

  حومه شهر فوشان  حومه شهر تیانجین  مکان

  1992از سال   2005از سال   زمان

  اجاره مدتی  انتقال دائم  شیوه انتقال زمین

  روستا تعاونیشرکت   شده توسط حکومت سیسأشرکت ت  موضوع توسعه

  گذار سیاست  دهنده توسعه  نقش حکومت محلی

  گردآوري بودجه  هاي بانکی وام  گذاري شیوه سرمایه

  پایین  باال  تراکم توسعه

  کند  تند  سرعت توسعه

  پاداش گروهی  جا پرداخت یک  سود کشاورزان
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  ها مالیات  امله زمینعدستمزدهاي م  سود حکومت محلی

  بله بله/  خیر بله/  بعد وجود اقتصاد جمعی قبل/

  روستایی روستایی/ثبت خانواده   شهري ثبت خانواده روستایی/  بعد ها قبل/ هویت بومی

  بله  خیر  حفاظت از کشاورزي

  . طراحی مکانیزم مدل جمعی زمین5

  عرضه تعاونی زمین . 5-1

اي نیاز به یک سازمان خاص دارد. در ساختار فعلی، موضوع نمایشگر قانونی،  توسعه زمین کارآمد و پایدار در نواحی حومه

ها،  عنوان موسسه قدرت مبنا، کمیته روستا متاثر از حکومت تراز باال است. در اکثر مناسبت کمیته روستا است. با این حال، به

  کشاورزان صحبت کند.  تواند از جانب کمیته به ندرت می

باشد. یک سازمان  ترین مفاد در اصالحات سازمان روستایی چین می سازي عملکردهاي اجرایی و اقتصادي، یکی از مهم جدا

  هاي اقتصادي ضروري است. اقتصادي مستقل در انتقال زمین و دیگر فعالیت

باشد که کشاورزان  ي حومه فشرده با این فرض میذکر شده در عنوان، سازمانی است که هدفش ایجاد یک فضا تعاونی زمین

  شان را حفظ نمایند.  مالکیت زمین

  تعاونی زمینمکانیزم عملیات . 5-2

تواند از حق خود درباره  اي که یک روستایی داوطلب می شود به گونه دهی می بندي زمین سازمان توسط حوزه تعاونی زمین 

توانند انتقال یابند؛ اگر فردي قصد ترك کردن داشته  ها می شود. سهمیه تعاونی زمینتوسعه زمین رایگان دست بکشد و سهامدار 

تواند کاستی توسعه  این تمرکز حق مدیریت زمین می باشد، وي ممکن است مقدار برابري از زمین در جاي دیگري به دست آورد.

بندي زمین، به حق غیراستعاري  از طریق حوزه پراکنده را جبران نماید و یک اثر انباشتگی تشکیل دهد. حق فیزیکی زمین،

  نماید.  قطعه را محدود می  شود، بنابراین انتقال و استفاده از زمین قطعه قراردادي تبدیل می

). توسعه 6کند (شکل  بر تقسیم مالکیت و مدیریت تاکید می تعاونی زمینهاي مدل نانهاي، مدل  جهت لحاظ نمودن کاستی

باید تجربه و استعداد فراوانی را عرضه نماید. به عالوه،  تعاونی زمینتر است، بنابراین  قتصادي سنتی پیچیدههاي ا زمین از فعالیت

  ساز روستا مفید خواهد بود.  و گذاري جهت حل مشکل مالی ساخت تنوع موضوعات سرمایه

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  تعاونی زمین. مکانیزم عملیات 6شکل 



 

 

 1396ماه اسفند |46شماره  |هشتمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

26 

گذار خاص مالک  ها حاصل نمایند. هنگامی که یک سرمایه دقیقاً از طریق خرید موجوديتوانند توسعه را  گذاران می سرمایه

  تواند بر توسعه مسلط شود. ها باشد، وي می % از کل موجودي51بالغ بر 

باید بر مسائل توسعه  تعاونی زمینباشد.  نفعان می چنین وضعیتی با الگوي قدیمی متفاوت است و تحت نظارت دیگر ذي

  هاي تعاونی مهم است. زمین تمرکز نماید، بنابراین رابطه بین تعاونی و شرکت

عنوان یک عامل تولید، باید از  بندي زمین است. زمین، به یک سیستم موجودي مشترك مبتنی بر حوزه تعاونی زمین

  هاي تعاونی اجاره دهد.  ممکن است زمین را به شرکت تعاونی زمیناقتصادهاي شرکتی کنار بکشد. به طور متعاقب، 

اش، سردمدار خواهند بود. ابتدا، آنها باید یک برنامه و گروه کاري تعاونی زمینسازي پروژه توسعه زمین، مدیر  در پیاده

طرح باید در جلسه برداري از زمین و نقشه طراحی شهري آماده نمایند؛ چنین روندي باید بر اساس مشارکت عمومی باشد.  بهره

هایی براي ساخت زیرساخت گردآوري نماید؛  سر بگذارد. دوم، مدیر باید بودجه سهامداران تصویب شود و بازبینی حکوت را پشت

ها  عامل کلیدي این گام، تبعیض کاالي دولتی خالص و کاالي نیمه دولتی است. حکومت باید کاالي دولتی خالص همانند خیابان

، جهت حصول تخصیص بهینه منابع فراهم نماید. حکومت ممکن است هزینه را از 1مطلوبیت نهاییبا را همراه و امکانات شهري 

تواند متشکل از  عنوان تضمین بپردازد. هزینه مالی حکومت می طریق پرداخت انتقالی یا وام بانکی، با استفاده از درآمد مالیات به

گذاري  و تان، حکومت محلی از سود توسعه و تجارت زمین، براي سرمایهمجموعه مالیات ملک باشد. در مورد هامینگ نی

کند، که در زمینه تدارك کاالي دولتی نامناسب است. قسمت دیگر کاالي دولتی، کاالي نیمه دولتی است،  زیرساختی استفاده می

  تواند توسط هر دوي حکومت و سرمایه اجتماعی فراهم شود.  که می

، افزایش ارزش زمین و درآمد عملیاتی تا حدي به حکومت، گروه مدیریت، و تعاونی زمینس مدل براي توزیع سود بر اسا

   مالک زمین پاسخگو خواهند بود. 

  تعاونی زمینبازسازي اجتماعی جامعه روستا تحت . 5-3

  گیرد.  عنوان یک نتیجه انتقال رابطه سازمانی اقتصادي درنظر می این مقاله بازسازي اجتماعی جامعه روستا را به

کند تا از  جا مانده تحت یک شرایط محلی خاص است. برنامه اصالحات تالش می اي از قوانین به علم محلی مجموعه

  ، این دو به تدریج آنان را به شهروندانی مدرن تبدیل خواهند نمود. استقالل کشاورزان و تکمیل حق ملک، اطمینان حاصل نماید

پردگی سیستم کارمندان و سیستم مالی یک ارتباط قوي بین روستاها و محیط بیرونی ایجاد خواهد  ، بیتعاونی زمیندر مدل 

بین فردي مدرن بر اساس یک  براي روستاییان فراهم خواهد نمود تا با رابطه اي مدت زمین، زمان کافی-نمود. توسعه بلند

  قرارداد، سازگاري یابند.

  تعاونی زمیننقش جدید حکومت تحت مدل . 5-4

  گذاري و حمایت از سیاست قانون. 5-4-1

مستلزم ثبت و شناسایی واضح حق ملک، یک بازار انتقال زمین معمول، و محبوبیت علم حق ملک  تعاونی زمینعملکرد موثر 

  سازي برنامه اصالحات مطمئن شود.  از قوانین و مقررات برپا نماید تا از پیاده اي ت مرکزي باید مجموعهباشد. در نتیجه، حکوم می

هایی را وضع نماید که بتوانند از منافع مالکان زمین روستایی محافظت  به عالوه، حکومت مرکزي باید مجموعه سیاست

  نمایند تا توسعه آنی زمین را با شدت ترغیب نمایند. 

                                                             
1
 . Marginal Utility 
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  دهی معیار سامان عنوان بهمالیات . 5-4-2

حل امیدوارانه براي حکومت محلی جهت سهیم شدن در افزایش ارزش زمین است که پس از اصالحات  مالیات ملک یک راه

تراکم را محدود نماید، زیرا -تواند توسعه کم زمین، توسط ذخیره کاالي دولتی خالص فراهم شده است. مالیات ملک همچنین می

  تواند متوسط بار مالیاتی را پایین آورد.   تراکم جمعیت میافزایش 

آوري نماید تا ظواهر را  رویه را جمع شود. حکومت ممکن است مالیات بی اي می تراکم منجر به اثرات خارجی منفی-توسعه کم

  درونی نموده و توسعه زمین قطعه اي را کنترل نماید. 

  دهی معیار سامان عنوان بهریزي روستایی در ناحیه حومه  استاندارد برنامه. 5-4-3

برداري از زمین آن ممکن است منفعت عمومی را در یک مقیاس  براي اهداف سودآور ایجاد شده، و برنامه بهره تعاونی زمین

بایست  مه و یک سیستم ارزیابی مرتبط میریزي روستایی در نواحی حو بزرگ نادیده بگیرد. بنابراین، یک استاندارد براي برنامه

  سر بگذارد.   وضع شوند. یک پروژه توسعه باید الزام استاندارد را برآورده نموده و ارزیابی مربوطه را پیش از اجرا پشت

  گیري . نتیجه6

تواند به گونه  ن میرویه شهري و صنعتی شد. برنامه اصالحات انتقال زمی سیستم فعلی بازار انتقال زمین منجر به گسترش بی

رویه شهري جمعیت را  ها محدود نماید، اما ممکن است گسترش بی موثري کاربرد زمین روستایی را از طریق موسسات و بنگاه

  ارتقا بخشد. 

آمیزي توسعه  دهد)، به گونه موفقیت هاي مشابه (که مدل هامینگ آن را نمایش می مزرعه تبادلی براي خانه و دیگر سیاست

برداري از زمین پایدار کشاورزان را سلب کردند. استراتژي جمعی  اي را محقق نمودند. اما حق بهره یک ناحیه حومهفشرده 

آمیزي حقوق ملک کشاورزان را تضمین نمود اما ناکارآمد  دهد) به گونه موفقیت بندي زمین (که مدل نانهاي آن را نمایش می حوزه

  نظر باقی ماند. و کوته

تواند از  شود. چنین مکانیزمی احتماالً می منجر به بازسازي جامعه سنتی، از نظر اقتصادي و اجتماعی می مینتعاونی زطراحی 

  اي فشرده و پایدار ایجاد نماید.     رویه شهري جمعیت جلوگیري کند و یک فضاي حومه گسترش بی
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  چکیده

رویی، نقشی کلیدي در  هاي توسعه شهري و الگوهاي پراکنده شناسایی ویژگی

هاي  اي دارد. اما چارچوب ساز و پایداري منطقه ریزي شهري یکپارچه برنامه

توسعه سنتی (کالسیک) اغلب قادر به تأمین اطالعات ترکیبی کافی درباره 

یی نیستند، زیرا رو فضایی پراکنده - هاي زمانی  شهري در طول زمان و پویایی

گیرند. این مقاله یک مدل توسعه  این فرایندها به صورت مجزا مد نظر قرار می

کند.  هاي توسعه شهري ارائه می شهري چندسطحی براي شناسایی ویژگی

هاي استقالل  از آمارهافزون بر ارائه مدل، این مقاله همچنین با استفاده 

اي،  اي اسپیرمن در سطوح مختلف (ملی، منطقه هافدینگ و همبستگی رتبه

سازي  ایالتی، غیر کالنشهري مرکزي و کالنشهري محلی) چارچوبی براي کمی

رویی معرفی  هاي مختلف توسعه شهري و الگوهاي پراکنده روابط میان شاخص

 2010تا  2000هاي  فاصله سالنماید. موردکاوي شهرهاي بزرگ چین در  می

سازي تغییرات فضایی  نشانگر آن است که مدل چندسطحی، قابلیت کمی

هاي زمانی مختلف را داراست. همچنین، مقاله روابط  توسعه شهري در دوره

رویی در سطوح مختلف را مورد بحث  میان توسعه شهري و الگوهاي پراکنده

توانند  شده در این مقاله می رائههاي ا دهد. روش، چارچوب و یافته قرار می

ساز در چین و دیگر  ریزي شهري یکپارچه گري بالقوه براي برنامه یاري

  کشورهاي در حال توسعه باشند.

رویی  مدیریت شهري، مدل توسعه چندسطحی، الگوهاي پراکنده :ها واژه کلید

  ساز، چین. ریزي شهري یکپارچه شهري، سطوح چندگانه، برنامه

Abstract 

Characterization of urban development and 

sprawl patterns is essential for integrative 

urban planning and regional sustainability. 

However, classical frameworks often do 

not provide adequate synthetic information 

about temporal urban development and 

spatiotemporal sprawl dynamics because 

the individual processes are treated 

separately. This paper provides a multi-

order urban development (MUD) model for 

urban development characterization along 

with a framework for quantifying the 

relationships of certain urban development 

indicators and sprawl patterns using 

Hoeffding’s independ-ence and Spearman’s 

rank-order correlation at multiple (national, 

regional, provincial, inland/non and local 

metropolitan) levels. A case study in major 

cities across China during 2000–2010 

indicates that the MUD model is able to 

quantify the spatial variations in urban 

development across multiple temporal 

periods, and the relation-ships between 

urban development and sprawl patterns are 

discussed for the different levels. The 

provided method, framework, and findings 

from this study can potentially benefit 

integrative urban planning in China and 

other developing countries. 

Keywords: Urban management, Multi-

order urban development model, Urban 

sprawl patterns, Multiple levels, Integrative 

urban planning, China. 

                                                             
1. Tong, L., Hu, Sh., Frazier, Amy E. & Liu, Y. (2017). Multi-order urban development model and sprawl patterns: An 
analysis in China, 2000–2010. Landscape and Urban Planning, (167): 386–398. 
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  مقدمه. 1

 & Slazar, Baldi, Hirota, Syktus(بر پایداري محلی و جهانی است ] منفی[ شهرنشینی شتابان در حال اثرگذاري

Mcalpine, 2015(همچون فرسایش زمین . مشخصا پراکنده) هاي  رویی شهري و پیامدهاي مستقیم و غیر مستقیم آن

پذیري   آسیببوم، تغییرات اقلیمی و ...) مواردي هستند که منجر به  کشاورزي، اثرات جزایر حرارتی شهري، تنزل زیست

 ,Garschagen & Romero-Lankao, 2013; He, Liu, Tian & Ma(شوند  هاي اکولوژیک و اجتماعی اقتصادي می سیستم

2014; Nassauer & Raskin, 2014(رویی شهري به صورتی  . به همین دلیل است که مباحثات مربوط به کنترل پراکنده

 ,Halleux, Marcinczak, Krabben, 2012; Ziang, Stuber & Meng(ند خور پایدار، در متون نظري به کرات به چشم می

2011(.  

هایی را براي این منظور  رویی و الگوهاي آن متمرکز شده و چارچوب هاي پراکنده هاي متعددي بر شناسایی ویژگی پژوهش

رویی توسط پژوهشگران  از پراکنده. با این حال، تعاریف متنوعی )Shahbaz, Sbia, Hamdi & Ozturk, 2014(اند  توسعه داده

. مطالعات پیشین، به ویژه مطالعاتی که در مناطق در حال توسعه جهان )Sutton, 2003; Ge & Li, 2017(ارائه شده است 

 ;Schneider, Chang & Paulsen, 2015(اند  رویی را فرایند گسترش افقی زمین شهري تعریف کرده اند، پراکنده صورت گرفته

Shahraki et al., 2011; Xu & Min, 2013(رویی جسته و گریخته و  افزا، پراکنده رویی شامل رشد میان . الگوهاي پراکنده

شده  هاي شهري افزوده مرکز، نوعا بر اساس مقیاس و توزیع کالبدي زمین هاي شهري یا گسترش به صورت دوایر هم گسترش لبه

. )Lopez & Hynes, 2003; Pelmans & Rompaey, 2009; Sun, Wu, Lv, Yao & Wei, 2013(شوند  شناسایی می

رویی، عناصر اجتماعی اقتصادي همچون جمعیت، تولید ناخالص داخلی  افزون بر آن، ابعاد کالبدي توسعه شهري و پراکنده

)GDP( شهري، رویی  و تسهیالت عمومی مرتبط با زمین شهري نیز در مباحثات مربوط به تعریف و سنجش الگوهاي پراکنده

 ,Gao, Huang, He, Sun & Zhang, 2016; Hamidi & Ewing, 2014; Jaeger & Schwick(اند  مورد توجه قرار گرفته

2014; Siedentop & Fina, 2012(.  

بندي، کمربندهاي سبز، تعیین مرز  رویی همچون پهنه ها بر اقدامات کنترل پراکنده همچنین مجموعه قابل توجهی از پژوهش

اند؛ اقداماتی که در کاهش سرعت گسترش افقی  محیطی و مالیات بر زمین متمرکز شده هاي زیست شهر، مشوقبراي رشد 

 ,Anas & Rhee, 2006; Banzhaf & Lavery(اند  هاي شهري در کشورهایی همچون ایاالت متحد آمریکا موفق بوده زمین

2010; Hepinstall-Cymerman, Coe & Hutyra, 2013(هاي  ه هماهنگ زمینرت گرفته براي توسعهاي صو . تالش

هاي داراي  مدار و توسعه هاي دوستدار محیط زیست از طریق محالت پیاده که در پی ترویج جنبش 1شهرگراییشهري همچون نو

هاي  هاي داراي کاربري که ساختمان 2، و رشد هوشمند) Calthorpe, Fulton & Fishman, 2001(کاربري مختلط است 

 ;Duany, Speck & Lydon, 2010(کند  هاي متنوع مسکن و حمل و نقل را پیشنهاد می ویق نموده و گزینهمختلط را تش

Wey, Hsu, 2014( توانند منجر به کاهش گسترش افقی شهر شوند. اند که می ها نشان داده نیز در برخی از موارد و نمونه  

هاي متعدد و  کنش و توسعه شهري متعاقب آن همراه با میانرویی  زمانی پراکنده -سازي الگوهاي فضایی یبا این حال، کم

سازي این الگوها نقشی حیاتی  یشده است. این در حالی است که کم هاي بازخوردي فراوان در سطوح مختلف، بسیار دشوار چرخه

 ,Bohnet & Pert, 2010; Kane(تر دارد  هاي موفق شهر و منظر براي ایجاد شهرهایی فشرده ریزي در اجراي برنامه

Tuccillo, York, Gentile & Ouyang, 2014; Pham, Yamagichi & Bui, 2011( این نکته قابل توجه است که .

                                                             
1. New Urbanism 
2. Smart Growth 
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 2000-2010موردکاوي چین،  روییمدل چندسطحی توسعه شهري و الگوهاي پراکنده

زمانی هستند که هم از طریق منظر فضایی و هم به واسطه مدهاي زمانی به  -رویی و توسعه شهري فرایندهایی فضایی پراکنده

. اکثریت مطالعات موجود، این فرایندهاي متعاقب را به )Shafuzadeh-Moghadam & Helbich, 2015(  پیوندند وقوع می

دهند؛ روابطی که نقشی کلیدي در  ها را مورد بحث قرار می کنند  و به ندرت روابط میان آن هاي جداگانه منفرد تفکیک می بخش

ن نواحی منفرد و مجزا نگریسته . افزون بر آن، شهرها عموما به عنوا)Xu & Min, 2013(شدن دارند  درك فرایند شهري

. )Oueslati, Alvanides & Garrod, 2015(شود  هاي چندسطحی می شوند و این امر منجر به از میان رفتن فرص تحلیل می

 & Wu, Zhao, Zhu(اند  ها مورد کاوش قرار گرفته رویی کمتر در پژوهش پرداختن به تغییرات فضایی توسعه شهري و پراکنده

Jiang, 2015(شوند و در دسترس  که به تازگی بیشتر تولید می-هاي مختلف  هاي چندسطحی در زمان . با داشتن مجموعه داده

، )Garschagen & Romero-Lankao, 2013(هاي سنتی و ایستا کارآمد نخواهد بود  تحلیل بر اساس چارچوب -گیرند قرار می

توانند   زمانی نبوده و نمی -رویی فضایی ه توسعه شهري و پراکندهها قادر به ارائه اطالعات مرکب دربار زیرا این چارچوب

هایی که منجر به ایجاد تغییرات در تعریف مسائل مورد  هاي چندسطحی درباره عوامل علّی ذاتی را پوشش دهند؛ پژوهش پژوهش

هاي جدید بر  ه توسعه چارچوباند ک . مطالعات نشان داده)Taubenböck et al., 2014(شوند  ریزي شهري می تمرکز در برنامه

 ,Duineveld(زمانی به دست دهد  -تري از این فرایندهاي فضایی عتواند ترکیب جام کاوي می اساس پیمایش، مصاحبه و داده

Assche, & Beunen, 2013; Tayyebi & Pijanowski, 2014(بر بوده و در  بر و زمان ها هزینه . با این حال، این روش

هاي برگرفته از مطالعات مربوط به نواحی کوچک نیز عموما  . یافته)Atanassov, 2015(ان عملی شدن ندارند مناطق وسیع، امک

. بنابراین، نیاز به )Yigitcanlar, Dur, & Dizdaroglu, 2015(اي را دارا نیستند  هاي وسیع تر منطقه قابلیت تعمیم به حوزه

هاي زمانی  هاي بازه زمانی در سطوح مختلف با استفاده از داده -رویی فضایی پراکندهسازي  هایی براي کمی چارچوب و روش

  متفاوت ضروري است.

میالدي بدین  2000هاي شهري از سال  رویی شدید و شتابان به واسطه گسترش افقی زمین چین در تالش بوده که پراکنده

 Gu, Wei & Cook, 2015; Güneralp(نحو مؤثري مدیریت نماید ریزي شهري و کاربري زمین، به  سو را با استفاده از برنامه

& Seto, 2013(هاي تجاري، صنعتی، درمانی، آموزشی، مسکونی و تفریحی و  . رویکردهاي هدایتگر توسعه متناسب کاربري

 ,Cheng(د ان هایی بر کاربري زمین بوده رویکردهاي ارتقاي شرایط اجتماعی اقتصادي، عمدتا دربرگیرنده وضع محدودیت

Turkstra, Peng, Du & Ho, 2006(ها به دلیل تضادهاي موجود میان نیاز به رشد اجتماعی اقتصادي  . به هر حال، این تالش

هاي ملی در  زیرا برنامه[ اند هاي باال به پایین (ملی به محلی) فعلی آسیب دیده رویی، از برنامه و اعمال محدودیت براي پراکنده

 ;Abramson, 2006(] رویی هاي شهري در تالش براي مقابله با پراکنده عی اقتصادي هستند و برنامهجستجوي رشد اجتما

Chen, Chen, Xu & Tian, 2016; Long, Han, Tu & Shu, 2015(رویی  هاي پراکنده ها و پیشران . افزون بر آن، ویژگی

. ابزارها و اقداماتی که در مناطق و کشورهاي دیگر )Tian et al., 2017(هاي زیادي با سایر کشورها دارد  شهري در چین تفاوت

رویی شهري آشفته در چین به دالیلی همچون تأثیرپذیري از اصالحات  اند، لزوما براي چین مناسب نیستند. پراکنده موفق بوده

 Schneider(ن است هاي متمایز شهرنشینی در چی هاي محلی، یکی از ویژگی اقتصادي، فرایندهاي صنعتی شدن و سایر سیاست

et al., 2015; Wei, 2012; Yeh, Yang & Wang, 2015(.  

هاي  ریزي شهري در فرایندي منسجم آغاز کرده است تا بتواند توسعه زمین اخیرا دولت چین اقداماتی را براي ادغام برنامه

. از )Gu et al., 2015(شهري و شرایط پویاي اجتماعی اقتصادي در سطوح مختلف را به صورت همزمان مورد توجه قرار دهد 

ریزي شهري و  هاي برنامه هاي کاربري زمین و داده ند دسترسی کامل و آزاد به دادهساز نیازم همین رو، این چارچوب یکپارچه

هاي شهري و توسعه  هاي فرایند گسترش افقی زمین تر، دسترسی کامل به داده ها مهم گذاري اجتماعی اقتصادي، و از آن سیاست
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راهبردهاي عملی براي اجراي راهبرد . با این وجود، )Zhou, Lu, Lian, Chen & Wu, 2017(اجتماعی اقتصادي است 

 - فضایی فرایندهاي عنوان به رویی پراکنده شهر و الگوهاي توسعه با مرتبط دانش کمبود دلیل به ساز یکپارچه ریزي برنامه

  .)Gu, 2015; Zhang & Fang, 2016(اند  هنوز در چین توسعه چندانی نیافته زمانی،

و استفاده از شاخص معروف درجه  1با توسعه یک مدل چندسطحی توسعه شهرياین مطالعه نیاز به یک چارچوب بدیع را 

رویی  تا از این طریق توسعه شهري و پراکنده ؛)Bhatta, Saraswati & Bandyopadhyay, 2010(کند  برآورده می 2مطلوبیت

دهد:  هاي زیر، یک واکاوي عام از فرایند شهرنشینی چین صورت می را مورد ارزیابی قرار دهد. این مطالعه با پاسخ به پرسش

ویی چگونه ر زمانی را شناسایی نمود؟ توسعه شهري و پراکنده -رویی فضایی هاي توسعه شهري و پراکنده توان ویژگی چگونه می

بایست مورد تأکید قرار گیرد که بازشناسی رابطه میان توسعه شهري و  کنند؟ این نکته می در سطوح متفاوت در چین عمل می

اي که  رویی در چین باشد؛ مسئله با اعمال محدودیت بر پراکنده] اقتصادي[ سازي رشد تواند راهنمایی براي همراه رویی می پراکنده

کند. ما به تبعیت از نطالعات مشابه در چین  ساز ایجاد می ریزي یکپارچه سازي راهبردهاي برنامه را براي پیادهاکنون مشکالتی  هم

هاي ابعاد اجتماعی اقتصادي  رویی را به ترتیب به مثابه فرایندهاي نشانگر پویایی و دیگر کشورها، توسعه شهري و پراکنده

 ,.He et al(کنیم  هاي شهري تعریف می هاي گسترش افقی زمین پویایی ها) و (همچون جمعیت، تسهیالت عمومی و جز آن

2014; Long et al., 2015; Tian et al., 2017(هاي  . این مقاله مدل چندسطحی توسعه شهري را براي شناسایی ویژگی

ی توسعه شهري، گیرد. سپس، بر اساس مدل چندسطح رویی به کار می توسعه شهري و محاسبه برخی از معیارهاي پراکنده

رویی در  مراتبی جهت تحلیل توسعه شهري و الگوهاي پراکنده رویی و تحلیل همبستگی، یک چارچوب سلسله معیارهاي پراکنده

شود. در پایان، مسائل مربوط به کارآمدي مدل چندسطحی توسعه شهري و  سطوح مختلف تقسیمات اداري چین ارائه می

هاي این مطالعه مورد بحث قرار  هاي برگرفته از یافته ي در شهرهاي بزرگ چین و داللترویی و توسعه شهر الگوهاي پراکنده

  گیرند. می

  ها و ابزارها وشر. 2

 . مدل چندسطحی توسعه شهري2-1

 & Lee(دهند، داراي پیچیدگی زیادي هستند  هاي زمانی فرایندهاي توسعه شهري که یکی پس از دیگري رخ می ویژگی

Yang, 2005(توانند بسیار  . اگرچه ممکن است نتیجه نهایی تغییرات نسبی مشابه در طول زمان باشد، اما فرایندهاي میانی می

اي شهري متفاوت نیز بسیار متغیر هستند. براي مثال، افزایش  هاي اقتصادي به این شرایط توسعه ). پاسخ1متفاوت باشند (شکل 

تواند از  الف)، می-1شود (شکل  ها در طول زمان بیشتر می هش برخی شاخصیعنی شرایطی که نرخ کا -ها  نرخ کاهش شاخص

ب). به همین ترتیب، مواردي -1ها رو به کاهش است (شکل  تر از شرایطی باشد که نرخ تنزل آن نظر اقتصادي به مراتب مخرب

توانند منجر به  نیستند و میبینی  پ)، اغلب قابل پیش-1دهد (شکل  ها رخ می که ابتدا افزایش و سپس کاهش شدید شاخص

 ,Rai(هاست  هاي عمومی شوند. بنابراین، احتمال وقوع اثرات منفی اقتصادي در این موارد، بیش از سایر حالت افزایش نگرانی

Zitko, Jones, Lynch & Araya, 2013; Starrs, 2013( از دیدگاهی مفهومی، دو حالت کاهش اولیه خفیف و افزایش .

  براي توسعه شهري هستند. آل هاي ایده ث)، موقعیت-1ت و -1هاي  حالت افزایش مداوم فزاینده (شکلثانویه شدید و 

  یا روش )1(معادله  کمینه -بیشینه پرکاربرد روش همچون سنتی هاي روش از استفاده با فرایندها این حال، وقتی این با

                                                             
1. Multi-order Urban Development (MUD) 
2. Degree of goodness index 
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 2000-2010موردکاوي چین،  روییمدل چندسطحی توسعه شهري و الگوهاي پراکنده

 ,Long, Zou, Pykett & Li(اقتصادي را برآورد نمایند  شوند تا رشد اجتماعی سازي می ی) کم2سازي عمومی (معادله  نرمال

  شوند. هاي زمانی عمدتا مورد غفلت واقع می ، پویایی)2011

���
# = (��� − ��.���)/(��.��� −	��.���)																								(1) 

���
� = ���/��.���																																																																	(2) 

���ها،  که در این معادله
���و  #

′
���در دوره زمانی مورد مطالعه ( jبراي پهنه  iشده شاخص  به ترتیب مقادیر نرمال 

همچون  ∙

 ���.��و  ���.��ها  سازي عمومی  هستند که در آن کمینه و نرمال -هاي بیشینه رشد تولید ناخالص داخلی) با استفاده از روش

  هستند. ���به ترتیب بیشینه و کمینه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. الف) کاهش مداوم فزاینده، ب) MUDها با عوامل ایجاد مدل  شش موقعیت توسعه شهري در طول زمان و ارتباط آن. 1 شکل

کاهش مداوم کاهنده، پ) افزایش خفیف و کاهش شدید، ت) کاهش خفیف و افزایش شدید، ث) افزایش مداوم فزاینده، ج) 

  افزایش مداوم کاهنده.
  

کاهش مقادیر معیارها را تواند   متغیر هستند، این روش نمی 1تا  0کمینه از  -تر، از آنجا که مقادیر روش بیشینه به بیان دقیق

سازي عمومی این مشکل را ندارند، اما ممکن است اگر مقدار شاخص  مستقیما نشان دهد. مقادیر روش نرمال -که منفی هستند-

+ هستند. در نتیجه، این 1تا  -1منفی بوده، ولی مقدار مطلقی بیش از بیشینه داشته باشد، نتایجی به دست دهند که خارج از بازه 

سازي عمومی در یک مدل تجربی  هاي مختلف مناسب نیستند. بنابراین، در این مقاله از روش نرمال ا براي تحلیل در زمانه روش

  شود. چندسطحی توسعه شهري استفاده می

���
∗ =��1 + (���� × ����)/(���������

× ������)�

�

�

	×	����/���������
																		(3) 

	���� = ����
� −		����

� 																			(4) 

���که در آن 
به ترتیب  ������و   ����در کل دوره مطالعه است.  jدر پهنه  iمقدار شاخص توسعه شهري چندسطحی  ∗

����ام هستند؛  mدر دوره زمانی   jبراي پهنه  iمقادیر اولیه و قدر مطلق شاخص 
����و  �

 jدر پهنه  iبه ترتیب مقادیر عامل  �

����روند تغییرات  ����هاي مطالعه است،  تعداد دوره nهستند؛  mبراي آغاز و پایان دوره زمانی 
در دو دوره زمانی است،  ∙

���������
���������بوده و  ����بیشینه قدر مطلق مقادیر  

به  ����است. خود  ����بیشینه قدر مطلق مقادیر  

����صورت  = ����/����
� −	������/������

�   .شود تعریف می (5)						



 

 

 1396ماه اسفند |46شماره  |هشتمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

34 

شاخص نشانگر روندهاي توسعه شهري است: مقادیر مثبت آن نشانگر رشد مداوم هستند، در حالی مقادیر  ���� اصالتاً

برابر  ����(دوره پایه)،  m=1ام اشاره دارند. وقتی  m-1ام و  mبه دوره  m-1و  mند. مقادیر ده منفی، رشد کاهنده را نشان می

  شود. با صفر تعریف می

  هاي توسعه شهري چندسطحی ویژگی. 2-2

بندي الگوهاي توسعه شهري مناسب است. مقادیر بدون بعد  یک آماره زمانی است که براي دسته MUDشاخص پیشنهادي 

����/���������
���������/����نشانگر درجات نسبی توسعه شهري در بافتار شهري مورد مطالعه هستند. مقدار  	

 

  سازي روندهاي زمانی توسعه شهري در دو بازه زمانی معرفی شده است. ی، براي کم3در معادله 

فزاینده، ب) کاهش مداوم کاهنده، پ) افزایش  دهد: الف) کاهش مداوم ، شش موقعیت پویاي شهرنشینی را نشان می1شکل 

خفیف و کاهش شدید، ت) کاهش خفیف و افزایش شدید، ث) افزایش مداوم فزاینده، ج) افزایش مداوم کاهنده. مقادیر مطلق 

کنند. با تأثیرگذاري بر مقدار عبارت  افزایش و کاهش ثابت هستند ولی مسیرهاي تغییر متفاوتی را در طول زمان طی می

1 + (���� × ����)/(���������
× متغیر است، کاهش مداوم فزاینده  2تا  0که مقادیر آن از  3در معادله  ������

در آن منفی و مقــــــدار عبارت  ����شود، زیرا مقدار  می ����الف) منجر به کاهش بیشـــــتر مقادیر  -1(شکل 

(���� × ����)/(���������
× ���در آن مثبت است و در نتیجه منجر به افزایش مقادیر منفی  (������

نسبت به  ∗

����/���������
���تر  شود. به همین ترتیب، مقادیر منفی بزرگ می 

شوند که افزایش خفیف و  نیز در مواردي مشاهده می ∗

���تري در  ب) منجر به مقادیر منفی کوچک -1اهنده (شکل پ). حالت کاهش مداوم ک -1کاهش شدید وجود دارد (شکل 
∗ 

ث) منجر به مقادیر مثبت  -1ت) و حالت افزایش مداوم فزاینده (شکل  -1شوند. حالت کاهش خفیف و افزایش شدید (شکل  می

���تر  بزرگ
���مثبت  ج) منجر به مقادیر کمتر -1شوند، در حالی که حالت افزایش مداوم کاهنده (شکل  می ∗

گردد. تغییر در  می ∗

���������/����یافته  عبارت تعدیل
تواند اطالعات ترکیبی بسیار خوبی را  پس از وقوع توسعه شهري چندسطحی، می 	

دهد. هاي زمانی پیاپی در اختیار قرار داده و الگوهاي زمانی توسعه شهري را نشان  هاي توسعه شهري در طول دوره درباره پویایی

  تر باشند، رشد ایجادشده تداوم بیشتري خواهد داشت. هر چه مقادیر توسعه شهري چندسطحی بزرگ

  اجراي مدل. 2-3

رویی در سطوح مختلف، یک چارچوب تحلیل  سازي توسعه شهري و الگوهاي پراکنده یدر جریان پژوهش براي کم

هاي  توسعه یافته است؛ چارچوبی که ترکیبی از آماره )�DG(و شاخص درجه مطلوبیت  MUDمراتبی بر اساس مدل  سلسله

���فضایی (درجه آزادي؛ 
مقاله).  1، پیوست Bhatta et al., 2010) است (���رویی؛  هاي زمانی (درجه پراکنده ) و آماره�

و  1تیانجینمنطقه کالنشهري چین (پکن، شانگهاي،  4ایالت و  24شهر بزرگ از  214سپس این چارچوب در ارتباط با 

شهر منتخب بر اساس یک نظام  214) 1شود. این چارچوب سه مرحله را در بر دارد: ( ) به کار گرفته می2(شکل  2کینگ چونگ

) 2شوند؛ ( بندي می ) دسته4و کالنشهري محلی 3اي، ایالتی، مرکزي، غیر کالنشهري مرکزي مراتبی (ملی، منطقه سلسله

) روابط میان 3گیرد؛ ( بندي شده مورد محاسبه قرار می رویی براي هر شهر دسته راکندههاي توسعه شهري و الگوهاي پ شاخص

                                                             
1. Tianjin 
2. Chongqing 
3. Inland/non metropolitan 
4. Local metropolitan 
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 2000-2010موردکاوي چین،  روییمدل چندسطحی توسعه شهري و الگوهاي پراکنده

و  )Hoeffding, 1948(هافدینگ   رویی از طریق شاخص استقالل هاي توسعه شهري چندسطحی و الگوهاي پراکنده شاخص

گیرند. روش هافدینگ براي  در هر یک از سطوح مورد تحلیل قرار می )Spearman, 1904(اي اسپیرمن  همبستگی رتبه

ها دارد و این در حالی است که روش اسپیرمن رابطه  شناسایی روابط غیر خطی و غیر یکنوا عملکرد بهتري نسبت به سایر روش

دهد هر دو آماره نشانگر رابطه معنادار با رد فرض صفر (که نبود همبستگی را  را بر اساس تابعی یکنوا مورد آزمون قرار می

 هایی هستند که به شاخص منفی اسپیرمن و مثبت هاي همبستگی. افزون بر آن، )Fujita et al., 2009(گیرد) هستند  یمفروض م

  دهند. می دو متغیر نشان یکنوا را میان کاهنده و افزاینده ترتیب رابطه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  ها، کالنشهرها و شهرهاي بزرگ چین مناطق، ایالت. 2 شکل

  

متغیر بیانگر خدمات اجتماعی، شرایط اقتصادي و ابعاد زیرساختی توسعه  15با استفاده از مدل توسعه شهري چندسطحی، 

ساله، مورد محاسبه قرار گرفتند. این عوامل  5میالدي در دو بازه مجزاي  2010تا  2000) براي دوره زمانی سال 1شهري (جدول 

 & Crols et al., 2017; Jjumba(رویی اهمیت زیادي دارند  پراکنده شناسی شهري و الگوهاي براي تعیین ریخت

Dragićević, 2012( اند  ریزي شهري چین مورد استفاده قرار گرفته و به کرات در برنامه)Gu et al., 2015; Tian et al., 

به دست  1و توسعه ملی چین ) از اطالعات کمیسیون اصالحات2هاي مربوط به سطوح مناطق و کالنشهرها (جدول  . داده)2017

  آمدند.

                                                             
1. National Development and Reform Commission 
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  هاي توسعه شهري شاخص .1 جدول

  شرح  شاخص  شرح  شاخص

  تغییرات درآمدي EDIG  دسترسی به خدمات عمومی  اجتماعیخدمات 

AFS (تغییرات سرانه آب شیرین) تأمین آب شیرین  EDGDP تغییرات سرانه تولید ناخالص داخلی  

APS (تغییرات سرانه برق) تأمین برق  EDSTG تغییرات سهم صنایع نسل دوم و سوم  

APT هاي عمومی) ترافیک عمومی (تغییرات سرانه اتوبوس  EDC تغییرات سرانه مصرف  

ASS آموز) آموزش (تغییرات سرانه مدرسه به ازاي هر دانش  LP تغییرات جمعیتی  

ASR شهروند) هر ازاي به بیمارستانی تخت (تغییرات درمانی مراقبت  Infrastructure وساز شهري تغییرات ساخت  

APU هاي همراه (تغییرات کاربران تلفن) رسانه  UCGS شهروند هر ازاي به سبز فضاي سرانه تغییرات  

ASEE آموزشی) و علمی هاي هزینه (تغییرات آموزشی و علمی فضاي  UCRD ها تغییرات تراکم راه  

Economy  داخلی، مصرف)رشد اقتصادي (درآمد، تولید ناخالص  UCFI هاي ثابت گذاري بر دارایی تغییرات سرمایه  

 کالنشهرهاي چین. 2 جدول

 شرح نماد اختصاري شرح نماد اختصاري نوع

 کالنشهر

YRDM 1کالنشهرهاي دلتاي رود یانگ تسه  CZXM 2ژیانگ تن -ژوژو -کالنشهر چانگشا  

BTHM بِی -تیانجین-کالنشهر پکن3ه  UAPL  4پیرامون دریاچه پویانگمنظومه شهري  

CLM 5کالنشهر لیائونینگ مرکزي  WSUA 6منظومه شهري کناره غربی  

PRDUA 7منظومه شهري دلتاي رود پِرل  JUA 8منظومه شهري جیانگ هوآي  

WM 9کالنشهر ووهان  CCEA 10کینگ چنگ -منطقه اقتصادي چنگ دو  

SPUA 11منظومه شهري شبه جزیره شاندونگ    

  ها یافته. 3

  2010تا  2000هاي  توسعه شهري در چین در فاصله سال. 3-1

میالدي در چین بهبود یافتند که شواهد آن در  2010تا  2000ساله میان سال  برخی از شرایط اجتماعی در فاصله دوره ده

به چشم  )ASR(و مراقبت درمانی  )ASS(، آموزش )APS(هاي توسعه شهري همچون تأمین برق  بهبود متوسط شاخص

در تمامی سطوح دستخوش تغییرات قابل توجهی  2010تا  2005در طول دوره  ASRو  ASSهاي  ). شاخص3خورد (شکل  می

، به ویژه در سطوح ایالتی و کالنشهري و )AFS(هایی همچون تأمین آب شیرین  هایی نیز در شاخص شدند. در عین حال، کاهش

 )APU(تمامی سطوح جز کالنشهرها نیز مشاهده شدند. افزایش کاربران تلفن  در )ASEE(هاي علمی و آموزشی  کاهش هزینه

افول کرد که بیشترین کاهش در سطوح ایالتی و کالنشهري محلی مشاهده  2010تا  2005و  2005تا  2000هاي  بین سال

  مصرف رانهـس و )EDSTG(سوم  و دوم سلـن ، صنایع)EDGDP(داخلی  ناخالص تولید رانهـس ،)EDIG( شدند. افزایش درآمد

                                                             
1. Yangtize River Delta Metropolis 
2. Changsha-Zhuzhou-Xiangtan Metropolis 
3. Beijing-Tianjin-Hebei Metropolis 
4. Urban Agglomeration around Poyang Lake 
5. Central Liaoning Metropolis 
6. Western Side Urban Agglomeration 
7. Pearl River Delta Urban Agglomeration 
8. Jianghuai Urban Agglomeration 
9. Wuhan Metropolis 
10. Chengdu-Chongqing Economic Area 
11. Shandong Peninsula Urban Agglomeration 
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 2000-2010موردکاوي چین،  روییمدل چندسطحی توسعه شهري و الگوهاي پراکنده

)EDC( در تمامی پنج سطح مورد نظر پژوهش هستند. 2010تا  2000افزایشی شرایط اقتصادي در بازه زمانی  یندبـرآ نشانگر  

هاي  در تمامی سطوح در فاصله سال )UCRD(ها  هاي شهري، گسترش تراکم راه هاي مبین زیرساخت در حوزه شاخص

در تمامی سطوح به  )UCFI(هاي ثابت  گذاري بر دارایی کاهش یافته، در حالی که رشد سرمایه 2010 تا 2005و  2005تا  2000

در سطوح ملی و کالنشهري بیشتر  )UCGS(اي ثابت مانده یا افزایش یافته است. رشد فضاهاي سبز شهري  جز سطح منطقه

به  )LP(اهش یافته است. گسترش جمعیت محلی اي، ایالتی و غیر کالنشهري مرکزي ک شده، در حالی که در سطوح منطقه

، )Oueslati et al., 2015(شود  عنوان شاخص جامعی که هم به شرایط اجتماعی اقتصادي و هم به شرایط زیرساختی مرتبط می

  تنها براي سطوح ایالتی و کالنشهري محلی افزایش یافته است.

  
)، 2,1اي ( )، منطقه1,1در سطوح ملی ( 2005- 2010تا  2000 - 2005هاي  براي دوره هاي توسعه شهري چندسطحی شاخص . 3 شکل

  )5,1) و کالنشهري محلی (4,1)، غیر کالنشهري مرکزي (3,1ایالتی (

  

در سطوح کالنشهري  2010تا  2000هاي  ترین تغییرات در مقادیر توسعه شهري چندسطحی بین سال در مجموع، بزرگ

، ASSهاي  اند. شاخص مقادیر متوسط منفی را نشان داده APUو  AFSهاي  ).  شاخص4است (شکل   محلی و ایالتی رخ داده

EDIG  وEDGDP اند که نشانگر بهبود در وضعیت آموزشی، درآمدي و تولید ناخالص داخلی  مقادیر مثبت بزرگی را نشان داده

ص
خ

شا
ي 

ها
M

U
D

 

 سطوح جغرافیایی
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ها اگرچه  هاي مربوط به ترافیک، مصرف، فضاهاي سبز و تراکم راه در طول دوره مورد مطالعه است. در مقایسه، ارتقاي شاخص

اند. در سطح  مقادیر کمتري داشته UCRDو  APT ،EDC ،UCGSهاي  اند، اما به ترتیب نسبت به شاخص مثبت بوده

، APS ،ASSهاي  ها مشاهده گردید. این تغییرات به ویژه درباره شاخص کالنشهري محلی، تغییرات زیادي در تمامی شاخص

EDIG ،EDGDP  وUCFI تواند حاکی از توسعه شهري نامتوازن در میان شهرها باشد. اند که می مشاهده شده  

  

  
  )2000 - 2010در هر یک از سطوح جغرافیایی ( MUDهاي  اي شاخص نمودارهاي جعبه .4 شکل

  

رشد «، »رشد عمدتا کند«، »رشد عمدتا سریع«بندي از وضعیت عمومی توسعه شهري شناسایی شدند:  در ادامه، سه دسته

متوسط شاخص «، مقادیر پایین انحراف معیار و مقادیر باالي »رشد عمدتا سریع«هاي اصلی دسته  ). ویژگی3(جدول » تغییریابنده

 یمل

 ايمنطقه

 ایالتی

 غیر کالنشهري مرکزي

 کالنشهري محلی
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 2000-2010موردکاوي چین،  روییمدل چندسطحی توسعه شهري و الگوهاي پراکنده

مشاهده شد که  EDCو  APS ،APT ،ASR ،EDSTGهاي  شاخص هستند. این وضعیت در» توسعه شهري چندسطحی

  ).5نشانگر ارتقاي قابل توجه خدمات عمومی و شرایط زندگی است (شکل 
  

 هاي مختلف توسعه شهري .  مشخصات وضعیت3جدول 

توسعه شهري وضعیت  
هاي  انحراف معیار شاخص

 چندسطحی توسعه شهري

هاي  میانگین شاخص

 چندسطحی توسعه شهري

سریع عمدتاًرشد   باال/ مثبت پایین 

کند رشدت عمدتاً  پایین/ منفی پایین 

 پایین باال رشد تغییریابنده

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 )2000 - 2010هاي توسعه شهري در شهرهاي چین ( وضعیت .5 شکل

  

رشد «، »رشد عمدتا کند«، »رشد عمدتا سریع«بندي از وضعیت عمومی توسعه شهري شناسایی شدند:  در ادامه، سه دسته

توسط شاخص م«، مقادیر پایین انحراف معیار و مقادیر باالي »رشد عمدتا سریع«هاي اصلی دسته  ). ویژگی3(جدول » تغییریابنده

 رشد تغییریابنده
 رشد عمدتاً کند
 رشد عمدتاً سریع

هـاي   وضعیت شـهرها در توسـعه  
 :)2000-2010داده (رخ

کیلومتر 800  
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مشاهده شد که  EDCو  APS ،APT ،ASR ،EDSTGهاي  هستند. این وضعیت در شاخص» توسعه شهري چندسطحی

را نشان دادند، بیشتر » کند رشد عمدتاً«). شهرهایی که 5نشانگر ارتقاي قابل توجه خدمات عمومی و شرایط زندگی است (شکل 

ها کمتر بوده است؛ امري که  در نواحی دور از کالنشهرها قرار داشته و میزان بهبود شرایط اجتماعی اقتصادي و زیرساختی در آن

تبلور یافته است. رشد کند به ندرت » متوسط شاخص توسعه شهري چندسطحی«تر انحراف معیار و مقادیر پایین  در مقادیر پایین

را  APUو  AFSهاي  مشاهده شده است و تنها شاخص 2010تا  2000هاي  ر فاصله سالهاي توسعه شهري چین د در شاخص

شدن در  توان به عنوان استثنائات در این زمینه بر شمرد. واضح است که شهرهاي با رشد سریع مستعدترین نقاط براي شهري می

هایی  ت توسعه شهري بیشتر است. در ناحیهاي هستند؛ در حالی که در شهرهایی با رشد کند، احتمال کاهش سرع مقیاس منطقه

دهند، بر اساس توسعه  را نشان می» متوسط شاخص توسعه شهري چندسطحی«که مقادیر باالي انحراف معیار و مقادیر پایین 

اخص گیرند. این شرایط به طور ویژه در مورد ش قرار می» نواحی تغییریابنده«ها در سطوح متفاوت، به احتمال زیاد در دسته  آن

EDGDP خورد. آشکارا به چشم می  

اي خاص، الگوهاي توسعه شهري هر شهر مورد  هاي توسعه شهري چندسطحی با موقعیت توسعه بر اساس تعداد شاخص

اند. منطقه مرکزي  نشان داده شده 6 تفسیر قرار گرفتند. شهرهاي داراي الگوهاي رشد سریع، رشد کند و رشد تغییریابنده در شکل

ها مثبت و رو به بهبودي بوده  هرهاي در حال رشدي است که برایند تغییرات اجتماعی اقتصادي و زیرساختی در آنمتشکل از ش

رشد اجتماعی اقتصادي و  7هایکو و  6، مائومینگ5، جیانگ من4، چائوژو3، چونگ کینگ، شائوگوان2، دژو1است. بائودینگ

  غییریابنده عمدتا در مناطق غربی و میانی کشور قرار داشتند.زیرساختی کمتري را تجربه کردند. شهرهاي داراي رشد ت

  

  

  

  

  

  

  

. شهرهاي نوعی و 6 شکل

شـده   شناسـایی  الگوهاي

هـا در   توسعه شـهري آن 

  )2000 - 2010چین (

                                                             
1. Baoding 
2. Dezhou 
3. Shaoguan 
4. Chaozhou 
5. Jiangmen 
6. Maoming 
7. Haikou 
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  2010تا  2000هاي  رویی در چین در فاصله سال الگوهاي پراکنده. 3-2

هاي شهري از کل  درصد زمین«سریعی را تجربه نمود. شاخص  رویی شهري پراکنده 2010تا  2000هاي  چین در فاصله سال

رسید  2005-2010هاي  درصد در فاصله سال 08/32 به 2000-2005هاي  درصد در فاصله سال 96/28 از 1»مساحت کشور

گردید.  در میان دو دوره زمانی نیز مشاهده -که نشانگر گسترش نامتوازن است -). افزایش انحراف معیار این شاخص 4(جدول 

، 3، چائویانگ2)، توسعه شهري با سرعت بیشتري به ویژه در ووهان، ژیانینگ2005-2010در طول دومین دوره زمانی (

هاي شهري از کل  درصد زمین«به وقوع پیوست که افزایش قابل توجه مقادیر  7و سیپینگ 6، زیگونگ5، جیاموسی4هوانگانگ

در اکثر شهرهاي شرقی و » هاي شهري از کل مساحت کشور درصد زمین«نشانگر آن است. کاهش مقادیر » مساحت کشور

  ) مشاهده شد.5، ژانگژو و فوشان (جدول 9، شانتو، شانگهاي، جینهوا8ساحلی شامل پکن، تایژو
  

  در چین )PUL(هاي شهري  . رشد مشاهده شده نسبت زمین4جدول 

توسعه شهري وضعیت  انحراف معیار میانگین کمینه بیشینه 

2005- 2000  96/28  02/0  41/2  40/3  

2010- 2005  08/32  02/0  72/2  91/3  

  

  )2000 - 2010رویی شهري در شهرهاي بزرگ شرقی، ساحلی (*) و مرکزي (+) ( تغییرات پراکنده . 5 جدول

 شهر
 PULرتبه در افزایش  PULرشد 

 تغییرات
2005- 2000   2010- 2005   2005- 2000   2010- 2005   

*پکن   69/5  03/0  19 213 194-  

*تایژو  99/2  06/0  59 210 151-  

*شانتو  68/3  66/0  41 152 111-  

*شانگهاي  13/4  70/0  39 147 108-  

*جینهوا  61/1  24/0  95 193 98-  

*ژانگ ژائو  74/5  50/1  17 104 87-  

*فوشان  45/2  58/0  71 157 86-  

+ووهان  12/0  30/3  201 56 145 

+ژیانینگ  07/0  14/2  210 83 127 

+چائویانگ  35/0  19/4  165 41 124 

+هوانگانگ  85/0  78/8  127 11 116 

جیاموسی
+

 11/0  92/1  205 90 115 

+زیگانگ  21/0  50/2  187 73 114 

+سیپینگ  18/0  18/2  194 81 113 

                                                             
1. Proportion of Urban Land (PUL) 
2. Xianning 
3. Chaoyang 
4. Huanggang 
5. Jiamusi 
6. Zigong 
7. Siping 
8. Taizhou 
9. Jinhua 
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نسبتا با الگوي در سطوح ملی، ایالتی و کالنشهرهاي محلی  2010تا  2000هاي  رویی در فاصله سال به هر روي، پراکنده

رویی  توان از مقادیر پایین درجه آزادي دریافت. اگرچه مقادیر باالي درجه پراکنده الف) که این امر را می -7منظمی رخ داد (شکل 

در شهرهاي شرقی  صورت گرفت) عمدتاً 1محاسبات پیوست اي که در این مطالعه بر اساس  (آستانه 3466/0 یعنی مقادیر بیش از

درصد از شهرها در سطح ملی نیز مقادیر مثبت درجه مطلوبیت را نشان  95ذ)، نزدیک به  -7و مرکزي مشاهده شدند (شکل 

هاي  ها و ایالت ها مشاهده شد. در چندین شهر در منطقه رویی ناهمگن نیز در برخی مناطق و ایالت ب). پراکنده -7دادند (شکل 

ر مشخص فوجیان، گواندونگ، هبِی، شاندونگ، هنان، آنهوي، هوبِی و هونان) مقادیر باالي درجه آزادي و طو شرقی و مرکزي (به

ج). مقادیر مثبت درجه مطلوبیت که  -7پ و  -7اي و ایالتی مشاهده شد (شکل  مقادیر منفی درجه مطلوبیت در سطوح منطقه

  ربی مشاهده شدند.هستند، عمدتا در شهرهاي غ 1»رویی مطلوب پراکنده«نشانگر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
���.  مقادیر درجه آزادي (7 شکل

رویی هر شهر در  ) براي هر شهر در هر یک از سطوح و مقادیر درجه پراکنده���) و درجه مطلوبیت (�

) و 1پیوست ماند ( با تغییر سطح مطالعه ثابت باقی می ���. توجه به این نکته الزم است که 2000 - 2010سطوح مختلف براي دوره 

  توان آن را در مطالعه، ثابت تلقی کرد. بنابراین، این معیار زمانی در بخش تمامی سطوح نمایش داده شده است. می

                                                             
1. Good sprawl 
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رویی مخرب بیشتري را در فاصله  شهري مرکزي بیشترین گسترش را تجربه کرده و الگوهاي پراکنده کالننواحی غیر

چ) و مقادیر منفی درجه مطلوبیت -7میالدي نشان دادند. این شهرها مقادیر پایین درجه آزادي (شکل  2010تا  2000هاي  الس

ح) را به ثبت رساندند. نتایج حاصل از محاسبات توسعه شهري چندسطحی در سطح کالنشهري محلی، مقادیر نسبتا -7(شکل 

» منظومه شهري دلتاي رود پِرل«، )BTHM(» هبِی -تیانجین-ر پکنکالنشه«باالي درجه آزادي را در مورد مناطق 

)PRDUA( ،»کالنشهر ووهان «)WM( ،»ژیانگ تن -ژوژو -کالنشهر چانگشا «)CZXM((  منظومه شهري پیرامون «و

درصد از شهرها در سطح کالنشهري محلی، نشانگر  76خ). به هر روي، -7نشان دادند (شکل  )UAPL(» دریاچه پویانگ

  د). -7(شکل  بود مثبت ها آن مطلوبیت درجه مقادیر زیرا بودند، 2010 تا 2000 هاي سال فاصله در »مطلوب رویی پراکنده« لگوهايا

 رویی مطلوب در ). غالباً پراکنده6 شدند (جدول منتسب شده به هر یک از شهرها تعریف رویی اساس، الگوهاي پراکنده این بر

 در چین و به ویژه مطلوبیت چندسطحی مداوم و مثبتی داشتند. این شهرها در سراسر درجه مقادیرکه  شد شناسایی هایی-شهر

 از محدودي تعداد شد. مشاهده نیز متغیر شرایط چین، مناطق بیشتر ). در8(شکل  اند مشاهده قابل کالنشهري غربی و نواحی

منفی درجه مطلوبیت و انحراف معیار پایین در تمامی  رویی مخرب با مقادیر الگوهاي پراکندهنیز شرقی چین  جنوب شهرهاي

  .اند سطوح را نشان داده

  یی شهريرو پراکندهي الگوهاي ها ویژگی. 6 جدول

رویی وضعیت پراکنده  میانگین مقادیر چندسطحی درجه مطلوبیت انحراف معیار مقادیر چندسطحی درجه مطلوبیت 

 باال/ مثبت پایین مطلوب

منفیپایین/  پایین مخرب  

 پایین باال تغییریابنده

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  یی در شهرهاي چین رو . الگوهاي پراکنده8 شکل

)2010 - 2000(  

رویی مطلوبپراکنده  

رویی مخربپراکنده  

رویی تغییریابندهپراکنده  
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  رویی هاي توسعه شهري و الگوهاي پراکنده چندسطحی شاخصروابط . 3-3

، تسهیالت مراقبت درمانی )ASS(، آموزش )AFS(هاي تأمین آب شیرین  هافدینگ نشان داد که شاخص  آزمون استقالل

)ASR( کاربران تلفن ،)APU(  و درآمد شهروندان)EDIG( درجه  در تمامی سطوح، کامال مستقل از الگوهاي پراکنده) رویی

، APS ،APT ،ASEE ،EDGDP ،EDCهاي  رویی و شاخص ). روابط منفی بین الگوهاي پراکنده7مطلوبیت) هستند (جدول 

LP ،UCGS  وUCFI  ها را  هاي اسپیرمن در سطح ملی مشخص بودند. این یافت آمده براي همبستگی رتبه از ضرایب به دست

وساز در نتیجه توسعه  گذاري در ساخت توان نشانگر این دانست که افزایش مداوم جمعیت، بهبود شرایط اقتصادي و سرمایه می

نشده بینجامد.  رویی کنترل رویی شده و به ایجاد الگوهاي پراکنده تواند منجر به اختالل در مدیریت پراکنده زمین شهري، می

اي با الگوهاي  اي، ایالتی و کالنشهري محلی رابطه به کار گرفته شده، در سطوح منطقه MUDهاي  افزون بر آن، اکثر شاخص

هاي  اي اسپیرمن با مقادیر مثبت ولی بسیار پایین بین شاخص اي، ضرایب همبستگی رتبه رویی ندارند. در سطح منطقه پراکنده

رویی مشاهده شدند.  و الگوهاي پراکنده )UCRD(» ها راه تغییرات تراکم«، )EDSTG(» تغییرات سهم صنایع نسل دوم و سوم«

تغییرات سرانه فضاي سبز به ازاي هر «رویی و رابطه منفی میان شاخص  و الگوهاي پراکنده EDSTGرابطه مثبت میان شاخص 

بر آن،  رویی به ترتیب در سطوح ایالتی و کالنشهري محلی مشاهده شدند. افزون و الگوهاي پراکنده )UCGS(» شهروند

هاي منظري باشد  تواند نتیجه طراحی رویی می و الگوهاي پراکنده )UCGS(» توسعه فضاي سبز شهري«همبستگی منفی بین 

 ,Jim & Shan(کنند  رویی، بر ارزش فضاهاي باز تأکید می سازي کارکردهاي شهري و کاهش سرعت پراکنده که به جاي بهینه

رویی،  هاي توسعه شهري چندسطحی و الگوهاي پراکنده مبستگی میان شاخص. در سطح غیر کالنشهري مرکزي، ه)2013

و الگوهاي  )EDC(هاي سطح ملی است. با این وجود، روابط مثبت میان شاخص تغییرات سرانه مصرف  عموما مشابه همبستگی

  .اند سطح ملی متفاوت با نتایج رویی مشاهده شدند؛ روابطی که کامالً پراکنده

هاي توسعه شهري  رویی شهري و شاخص بین درجه مطلوبیت پراکنده )S(اي اسپیرمن  و همبستگی رتبه )D(همبستگی استقالل هافدینگ . 7 جدول

  )1,5) و کالنشهري محلی (1,4)، غیر کالنشهري مرکزي (1,3)، ایالتی (1,2اي ( )، منطقه1,1چندسطحی در سطوح  ملی (

  

  

  

  

  

  

  

  

مستقل از درجه  هاي توسعه شهري چندسطحی که کامالً (دو دنباله). شاخص 01/0سطح معناداري  **(دو دنباله)؛  05/0 سطح معناداري *: نکته

  اند. به رنگ خاکستري نشان داده شدهاند،  مطلوبیت
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  بحث. 4

رویی براي کسب دانش در زمینه فرایندهاي در حال  زمانی توسعه شهري و الگوهاي پراکنده -هاي فضایی شناسایی ویژگی

ساز  ریزي شهري یکپارچه هاي فعلی براي حرکت به سوي راهبردهاي برنامه تغییر توسعه شهري و بازاندیشی درباره برنامه

اي  . پژوهش این مقاله با استفاده از رویه)Bohnet & Pert, 2010; Gao et al., 2016; Zhou et al., 2017(ضروري است 

 ,.Bhatta et al(کارگیري شاخص درجه مطلوبیت  مراتبی بر اساس مدل تجربی توسعه یافته توسعه شهري چندسطحی، به سلسله

ها در سطوح  رابطه میان آنرویی و  سازي توسعه شهري، الگوهاي پراکنده یلیل همبستگی، چارچوبی را براي کمو تح )2010

  مختلف ارائه نمود و کاربست این چارچوب را در کشور چین به عنوان نمونه موردي به آزمون گذاشت.

درپی توسعه شهري را از طریق انتخاب چارچوبی  سازي فرایندهاي پی یعه شهري چندسطحی توسعه یافته، کممدل توس

سازي  دهد. مدل توسعه شهري چندسطحی بر آن نیست که خود را از مدل نرمال ساله، صورت می 5مبتنی بر دو دوره زمانی 

دهد  ز مورد توجه قرار میهاي فعلی شرایط اقتصادي را نی عمومی متمایز کند، بلکه تعدیلی از این مدل است که دانش پویایی

که با  2005 -2010شهرهاي چین در دوره  )EDGDP(). براي مثال، نمودارهاي رشد سرانه تولید ناخالص داخلی 1(شکل 

اند، عموما نشانگر الگوهاي مشابهی در  ) توسعه شهري چندسطحی تولید شده2سازي عمومی و  ) نرمال1استفاده از دو مدل 

اي، ایالتی و کالنشهري  هاي این دو مدل، عمدتا در سطوح منطقه ). تفاوت9ري مرکزي هستند (شکل سطوح ملی و غیر کالنشه

تولید شده با مدل توسعه شهري چندسطحی (به ویژه در سطوح ایالتی و  EDGDPخورند. مشخصا، مقادیر  محلی به چشم می

میالدي را تصدیق  2000دي کلی چین از آغاز دهه اند که تداوم رشد اقتصا کالنشهري محلی) مقادیر متوسط باالتري داشته

. همچنین، در نتایج مدل توسعه شهري چندسطحی در سطوح ایالتی و کالنشهري محلی، )Golley & Wei, 2015(کند  می

 اي که سازي عمومی کمتر بوده است؛ نتیجه اند، نسبت به مدل نرمال را نشان داده EDGDPفراوانی شهرهایی که مقادیر باالي 

  .)Cai & Lu, 2013(میالدي در مناطق ساحلی شرقی چین رخ داد، همسوست  2005با کاهش رشد اقتصادي که در آغاز سال 

سازي فرایندهاي زمانی توسعه  یل توسعه شهري چندسطحی توانایی کمتوانند شواهدي بر این امر باشند که مد این نتایج می

اطالعات ] تولید[ ی الزم برايي کمها ، مدل توسعه شهري چندسطحی، دادهشهري را به صورت معتبري داراست. افزون بر آن

ریزي شهري در یک  توانند منافع زیادي براي برنامه کند که می هاي زمانی توسعه شهري را فراهم می ترکیبی مربوط به جنبه

توسعه شهري چندسطحی این هاي مدل  . شاخص)Gu, 2015; Lee & Rinner, 2015(مقیاس در بر داشته باشند  منطقه بزرگ

اي، ایالتی، غیر کالنشهري مرکزي و کالنشهري محلی  پژوهش نشانگر آن هستند که توسعه شهري در سطوح ملی، منطقه

هاي درآمد، تولید ناخالص داخلی، مصرف، سهم  افزایش عمومی شاخص 2010تا  2000هاي  متفاوت بوده است. در فاصله سال

ها تقریبا در تمامی سطوح جغرافیایی کشور چین مشاهده شد. در  الت عمومی و آموزشی و شبکه راهصنایع نسل دوم و سوم، تسهی

کاهش یافتند. اگرچه در این مقاله صرفا » هاي آموزشی هزینه«و » تأمین آب«هاي  نواحی کالنشهري، مقادیر شاخص

مد نظر قرار گرفتند،  2005 -2010و  2000 -2005هاي اجتماعی اقتصادي و زیرساختی شهري در طول دو دوره زمانی  شاخص

  هاي زمانی بسیار بیشتر نیز مورد بررسی قرار داد. ها را در دوره سایر شاخص] مدل این امکان را دارد که بتوان[ اما در صورت نیاز،

وح هاي ناهمگن در سط تواند براي برآورد وضعیت توسعه شهري با استفاده از شاخص مدل توسعه شهري چندسطحی می

کند و رشد تغییریابنده در چین شناسایی شده  سه وضعیت رشد عمدتا سریع، رشد عمدتاً] در این مقاله[ مختلف به کار گرفته شود.

هاي توسعه شهري چندسطحی داراي  ها بر اساس تعداد شاخص ) و شهرهاي داراي هر یک از این وضعیت5، شکل 3(جدول 

ارائه شدند. مقایسه این سه وضعیت نشانگر آن است که شهرهاي داراي وضعیت تغییریابنده،  6اي ویژه در شکل  شرایط توسعه
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دهند،  ءاي را ارتقا ریزي شهري را بهبود بخشیده و پایداري منطقه خواهند برنامه ریزان و اندیشمندان شهري که می ي برنامهبرا

  کنند، دشوار است. ها در آینده طی می بینی روندي که شاخص ها هستند، زیرا در این شهرها پیش ترین نمونه پیچیده

  

اي، ایاالتی، غیر  در سطوح ملی، منطقه 2005 - 2010هاي  در فاصله سال )EDGDP(نمودار سرانه رشد تولید ناخالص داخلی . 9 شکل

: مقدار شاخص محاسبه شده به روش bسازي عمومی؛  : مقدار شاخص محاسبه شده به روش نرمالaکالنشهري مرکزي و کالنشهري محلی. 

MUD تذکر: فراوانی مقادیر .EDGDP  نشان داده شده است. براي مقادیر   1منفی در طبقهEDGDP  فاصله درونی 21تا  2مثبت (طبقات ،(

  است. 1/0و  05/0 به ترتیب برابر با MUDسازي عام و روش  طبقات براي روش نرمال

  

هاشماره طبقه  

مرکزي)(غیر کالنشهري   

 (ملی)

اي)(منطقه  

 (ایالتی)

 (کالنشهري محلی)

 (غیر کالنشهري مرکزي) 

 (ملی)

 اي)(منطقه

 (ایالتی)

 (کالنشهري محلی)

 هاشماره طبقه

ی
وان

را
 ف

ی
وان

را
 ف
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 2000-2010موردکاوي چین،  روییمدل چندسطحی توسعه شهري و الگوهاي پراکنده

 رویی مطلوب، مخرب و تغییریابنده براي هر به همین ترتیب، با توجه به مقادیر درجه مطلوبیت چندسطحی، الگوهاي پراکنده

شده در  رویی فشرده و کنترل ). خالصه آن که الگوهاي رشد ایجاد شده به واسطه پراکنده8، شکل 6شهر مشخص شدند (جدول 

هاي شهري انجامیده و بنا بر نظر باتا و همکاران  ، ممکن است به پایداري سیستمزمان و فضا با مقادیر منفی درجه مطلوبیت

رویی  منجر به افزایش نابرابري و پراکنده نوعاً» رشد مخرب«اطالق شوند. در مقابل، » رویی مطلوب پراکنده«) با عنوان 2010(

 ,Salvati, Munafo(کند  اي را تهدید می نطقهگردد؛ مسئله اي که به نوبه خود پایداري م نشده در فضا و زمان می کنترل

Morelli & Sabbi, 2012(.  

 -اي در دولت چین  تواند انگیزه بالقوه شده می رویی شناسایی این نکته شایان توجه است که الگوهاي توسعه شهري و پراکنده

 - هاي سنتی آغاز کرده است یگزینی روشساز و جا ریزي شهري یکپارچه هایی را براي اجراي راهبردهاي برنامه تالش که اخیراً

محیطی  هاي اجتماعی اقتصادي و زیست شده در این مقاله بر توسعه یکپارچه جنبه ایجاد نماید. بر این اساس، چارچوب جدید ارائه

به این  . افزون بر آن، رویکرد محوري براي دستیابی)Zhang & Fang, 2016(کند  شده تأکید می رویی کنترل و همچنین پراکنده

رویی است تا بر این اساس بتوان راهبردهاي سطوح عالی   هدف، شناسایی وضعیت شهرها در ارتباط با توسعه شهري و پراکنده

ها را به سمت خودشان  گذاري . شهرهایی با رشد سریع مهاجرت، نیروي کار و سرمایه)Gu et al., 2015(متناسب را اتخاذ نمود 

اي، بلکه بر سطح جهانی  اي که نه تنها بر سطح منطقه شوند؛ مسئله رویی شهري می غلب دچار پراکندهکنند و بنابراین، ا جذب می

. مناطقی که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفتند، این قابلیت بالقوه را دارند که )Yigitcanlar et al., 2015(گذارد  نیز اثر می

در پکن، ] گسیخته لجام[ هاي شهرنشینی شهرهاي اقماري عمل کرده و تنشاي یا  به عنوان شهرهاي مرکزي در مقیاس منطقه

داشت زیست بوم تبدیل به محور  رویی و نگه شانگهاي و سایر ابرشهرهاي چین را کاهش دهند. با این رویکرد، مدیریت پراکنده

هبوددهنده رشد در شهرهایی با رشد هاي ب سیاست] اتخاذ[ ریزي شهري در این نواحی خواهد شد. در این مورد، اقدامات برنامه

ریزي شهري فعلی در مناطقی که در  عمدتا کند و درك توسعه شهري تغییریابنده در سایر شهرها، همراه با بازاندیشی به برنامه

رویی  هیابد. افزون بر آن، شهرهایی که الگوي غالب پراکند رویی مخرب و تغییریابنده هستند، نقشی حیاتی می حال تجربه پراکنده

رویی باشند. شهرهاي داراي  هاي پایش و کنترل پراکنده آلی براي اجراي طرح هاي ایده توانند مکان است، می» مخرب«ها  در آن

بایست تحت راهبردهاي سطوح عالی قرار گیرند؛ راهبردهایی که مرزهاي رشد شهري یا سایر  رویی تغییریابنده می الگوي پراکنده

رویی در چنین مناطقی، دربرگیرنده  سازي پراکنده نمایند. این امر بدین دلیل است که مدل ویی را تعیین میر فنون مدیریت پراکنده

  عدم قطعیت باالیی است.

ریزي شهري براي  دهد که در فرایند اصالح نظام برنامه ریزان هشدار می و در آخر این که، این مطالعه به دولت چین و برنامه

رویی که با  زمانی توسعه شهري و پراکنده -پارچه هشیار باشند، زیرا آزمودن و درك الگوهاي فضاییپشتیبانی از اقدامات یک

. نتایج تحلیل همبستگی از طریق شاخص استقالل هافدینگ و )Gao et al., 2016(کنش نیز دارند، دشوار است  یکدیگر میان

آن بودند که رابطه میان توسعه شهري و الگوهاي اي اسپیرمن که در این پژوهش صورت گرفت، نشانگر  همبستگی رتبه

رویی و  حتی در مواردي همچون رابطه الگوهاي پراکنده اي است که در سطوح مختلف، متغیر و پیچیده است. رویی، رابطه پراکنده

  متناقض بودند. نتایج سطح ملی با نتایج سطح غیر کالنشهري مرکزي کامالَ )EDC(» تغییرات سرانه مصرف«شاخص 

در الگوهاي فشرده و  کاري شده و ...) عموماً هاي چمن ها، محوطه رشد اقتصاد، خدمات اجتماعی و فضاي سبز (پارك

هاي این مطالعه از یک موردکاوي واحد در چین برگرفته شده  ها و داللت رویی، منفی بودند. اگرچه تمامی یافته شده پراکنده کنترل

رویی در سطوح  بودند، اما مدل توسعه شهري چندسطحی ارائه شده و چارچوب تحلیل روابط توسعه شهري و الگوهاي پراکنده

  ها و کشورها امکان کاربست مجدد دارند. ر سایر نمونهچندگانه، د
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  گیري بندي و نتیجه جمع. 5

هاي پیاپی توسعه شهري ارائه  ساله، یک مدل بدیع براي شناسایی ویژگی 5این مقاله با استفاده از چارچوبی با دو دوره زمانی 

سازي عمومی قابلیت بیشتري  سیک نرمالنشان داد که در قیاس با روش کال )MUD(کند. مدل توسعه شهري چندسطحی  می

تواند  سازي فرایندهاي زمانی توسعه شهري دارد. افزون بر آن، مشخص شد که مدل توسعه شهري چندسطحی می براي کمی

مراتبی  هاي زمانی و ترتیب تغییرات شرایط اجتماعی اقتصادي و زیرساختی در سطوح سلسله  جزئیات بیشتري را درباره پویایی

نشان داد که فرایندهاي توسعه شهري در شهرها و ف تقسیمات اداري تأمین نماید. کاربست مدل براي سطوح مختلف مختل

تقریبا در تمامی سطوح (ملی،  2010تا  2000هاي  هاي بسیاري است. در فاصله سال مناطق بزرگ چین داراي تنوع و تفاوت

هاي درآمد، تولید ناخالص داخلی، مصرف، سهم صنایع  محلی) شاخصاي، ایاالتی، غیر کالنشهري مرکزي و کالنشهري  منطقه

هاي تأمین آب شیرین و هزینه  ها در چین افزایش یافتند. شاخص نسل دوم و سوم، تسهیالت عمومی و آموزشی و شبکه راه

معیار درجه رویی شهري چندسطحی متغیر بر اساس  آموزش در اکثر نواحی کالنشهري کاهش یافتند. فرایندهاي پراکنده

 سریع، رشد عمدتاً هاي توسعه شهري (رشد عمدتاً بندي ها مشاهده شدند. به طور مشخص، دسته مطلوبیت، در بسیاري از نمونه

رویی تغییریابنده)  رویی مخرب و پراکنده رویی مطلوب، پراکنده رویی (پراکنده هاي پراکنده بندي کند، رشد تغییریابنده) و دسته

هافدینگ و همبستگی   دند. جالب آن که این مطالعه بر اساس تحلیل همبستگی مبتنی بر شاخص استقاللمختلفی شناسایی ش

رویی در سطوح  و الگوهاي پراکنده )MUD(هاي توسعه شهري چندسطحی  اي اسپیرمن، روابط متنوعی را میان شاخص رتبه

ساز براي مدیریت  ریزي شهري یکپارچه کردن راهبرد برنامهتوانند دولت چین را براي دنبال  مختلف شناسایی نمود؛ روابطی که می

ها،  بایست بر مطالعات تجربی در مناطقی که سایر پدیده هاي آتی می رویی ترغیب نمایند. پژوهش توأمان توسعه شهري و پراکنده

نسبت به تغییرات شهرنشینی ها و عواملی که  ها، سیاست دهند، متمرکز شوند؛ پدیده ها و عوامل را مورد سنجش قرار می سیاست

محیطی و  هاي ذاتی بین تغییرات اجتماعی اقتصادي، زیست کنش هاي زمانی مختلف واکنش نشان داده، میان در دوره

انجامند را شناسایی  ریزي منظر و شهري پایدار می رویی شهري را مورد توجه قرار داده و همچنین خدماتی که به برنامه پراکنده

  نمایند.

  زاريگ سپاس

شود،  اعطا می» وزارتخانه زمین و منابع چین«که توسط » هاي رفاه عمومی هزینه ویژه براي پژوهش  کمک«این مطالعه با 

که نظرات  1مورد پشتیبانی قرار گرفته است. نویسندگان سپاس خود را از داوران ناشناس و سردبیر مجله دکتر سوزانا دراگیچویچ

دارند. همچنین از پروفسور  اي ارائه کرده و منجر به بهبود فراوان کیفیت مقاله نهایی نسبت به مقاله اولیه شدند، اعالم می سازنده

گزاریم. پرسنل بنیاد ملی  میمانه پیشنهادهایی براي بازنگري سپاسصویدونگ لی از دانشگاه کانکتیکات، ایاالت متحد براي ارائه 

  شود. گزاري می ها نیز سپاس ن نیز بخشی از منابع به کار رفته در این مطالعه را تأمین نمودند که از این طریق از آنعلوم چی
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  چکیده

در اقتصاد  مالیه شهريشهري و  زمیناین مطالعه به بررسی رابطه میان توسعه 

از  مطالعه اینپردازد.  می تحت تأثیر رشد سریع شهرنشینی چین،اي  طقهمن

 نشینیشهرآن  در که است استراتژي یک در پی شناسایی اقتصاد سیاسی منظر

 جدید تقسیمات به پاسخ در درآمد تولید وسیله یک عنوان را به محور زمین

 گسترش واسطه به ،سرمایهقلمروسازي مجدد . کند می دولتی، دنبال قدرت

 اراضیبه  روستاییتبدیل اراضی هم روستاها و  حومه درفضاي شهري 

 مقابل در. گیرد تر صورت می منطقه گستردهیک شهري باارزش در شده  ساخته

 کشورها به شمال و جنوب تقسیم که در آن داري منبعث از سرمایه شهرنشینی

 از متوالی تغییر یک به منجر سرمایه حد از انباشت بیش آن مشاهده شده و در

استراتژي براي یک عنوان  به ،در چینشهرنشینی شود،  میسرمایه  جریان

، جیرا باورهايسرمایه دنبال شده است. بر خالف تحرك و منشاء انباشت 

 برايفعال  محرکهبلکه نیروي ؛ استرشد اقتصادي نبوده  تابع شهرنشینی

منطقه بوده است. این مقاله به دنبال توجه بیشتر به رابطه میان  تحول و تکامل

 تحت تغییر مداومی شهرنشین، و محلی عمومی مالیه زمین شهري،توسعه 

  اقتصاد سیاسی چین است. 

 ،زمین شهريتوسعه  ،سازي، قلمرونشینی، شهرسیاسیاقتصاد  :ها واژه کلید

  .دونگ گوانگ، چین، محلی عمومیمالیه 

 

 

 

 
 

Abstract 

This study examines the relationship between 

urban land development and municipal finance 

in a Chinese regional economy undergoing rapid 

urbanization. Drawing upon insights from the 

perspective of political economy, this study 

identifies a strategy in which land-centered 

urbanization has been actively pursued as a 

means of revenue generation in response to the 

reshuffling of state power. The (re)territoria-

lization of capital involves both the expansion of 

urban space into the rural vicinity and the 

conversion of rural land into high-valued urban 

development in a greater regional extent. In 

contrast to the urbani-zation of capital observed 

from the Global North where an over-

accumulation of capital leads to a sequential 

switch of the circuits of capital, urbanization in 

China has been pursued as a strategy to mobilize 

and accumulate original capital. Contrary to 

conventional wisdom, urbanization has not been 

a passive outcome of economic growth and has 

instead been an active driving force instrumental 

to regional transformation. The paper calls for 

greater attention directed to the interrelationship 

between land develop-ment, local public 

finance, and urbanization in the ongoing 

transformation of the Chinese political economy. 

Keywords: Political Economy, Urbanization, 

Territorialization, Land Development, Local 

Public Finance, China, Guangdong. 

                                                             
1. Lin, George C. S. (2014). Towards A Territorialization of Capital: Urban Land Development and Local Public Finance in 
Southern China. Available from: http://ieas.berkeley.edu/ccs/space/lin_george.pdf (Accessed 25 November 2014). 

 هاي متن نیز به دلیل عدم ترجمه توسط مترجمین، به  نکته: در ترجمه مقاله جداول و تصاویر با توجه به عدم دستیابی به آنها در متن اصلی، ارائه نشده است. زیرنویس

   زبان اصلی ارائه شده است.
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  مقدمه. 1

هاي انسانی بوده است.  جمعیت ییپیرامون مهاجرت و توزیع مجدد فضا يها درگیر نگرانیطور سنتی  به نشینیمطالعات شهر

منطق و پویایی  مرتبط است با نشینی که ذاتاًجمعیتی و فرآیند شهرعرصه هاي مهمی جهت گذر از  ي اخیر تالشها اما، در سال

زمین  توسعهمیان  ارتباطبه منظور  1980در دهه  ،داري شهرنشینی منبعث از سرمایه فرضیه. انباشت سرمایه، دیده شده است

تغییرات  ،حال حاضر در ).Harvey, 1985; Armstrong and McGee, 1985( ي سرمایه ارائه شدها با جریانشهري 

ارتقا  وسیله سلب مالکیت هانباشت را بمفهوم  و جهانی تغییرمقیاس توجه را از سطح ملی به  ،ی در اقتصاد جهانییساختاري و فضا

انباشت بیش از حد منطقی با ضرورت  به طور از کشورها در داخل و خارج توان گفت امروزه تحوالت نابرابر میجایی که  تاداده 

 ,Harvey( باشد میها مرتبط  فضایی به این بحران و زمانی داري، و نحوه رسیدگی ي موجود در نظام سرمایهها سرمایه، بحران

2003; Glassman, 2006; Walker and Buck, 2007.(  

دیدگاه ما را نسبت به  ،بیش از حد سرمایهانباشت شهري با  توسعه زمیني نظري جهت ایجاد پیوند میان ها با این که تالش

آن در سایر مناطق جهان وجود  اعمالتوجهی در  ي قابلها محدودیتحال با این  تر کرده است، گستردهنشینی فرآیندهاي شهر

بیش از حد سرمایه در  انباشتبر اساس شرایطی ایجاد شد که داري  سرمایهمنبعث از  فرضیه شهرنشینی، اینکه دارد. نخست

گذاري  ي ثانویه (سرمایهها اني اولیه (ایجاد ارزش و ارزش مازاد از طریق تولید) و افت سود سبب تبدیل آن به جریها جریان

ي ها ) و پس از آن به جریانشده هاي ثابت فیزیکی براي تولید یا محیط ساخته تخصیص داده شده براي تولید و چارچوبدارایی 

این مسئله تضاد شدیدي با  ).Harvey, 1985د (شو ي اجتماعی در آموزش و سالمت) میها و هزینه ،ثالث (علم و تکنولوژي

 در جایی که ،اند رشد اقتصادي مواجهاندازي موتور  راهبسیاري از کشورهاي در حال توسعه دارد که با کمبود سرمایه براي  شرایط

تبدیل آن به هم براي  وخارجی ي ها براي جذب سرمایه تا هم گیرد می قرار استفاده مورد مهم دارایی یک عنوان به زمین آن

کند،  بر اساس آنچه هاروي توصیف می توسعه زمین شهري ،اینکه . دومشود میاستفاده  نشینیشهر مین مالیأتجهت  اي سرمایه

و  مصرف در بورژوازي منافع ؛گنجاده شده است محفوظ است خصوصی مالکیت حقوق آن در که نهادي و قانونی محیط یک در

در سایر مناطق شهرنشینی  . فرآیندشود میمین أت حقوقی فردگرایی همچنین و بازار در رقابتو  ؛شود باز تولید کار حمایت می

 ,Armstrong and McGee( بوده است ایط مختلف اجتماعی و سیاسیشر مبنايو خاور دور بر کشورهاي جنوبجهان مانند 

1985; Ma, 2002; McGee, et al, 2007; Lin, 2009a; Hsing, 2010.(  

، غلبه پردازي نظریهگسترش حوزه  هواسط هتر ب ي برجستهها به بعضی از محدودیت ،2سلب مالکیت وسیله هب 1انباشت مفهوم

تواند به لحاظ زمانی و فضایی به ثبات و پایایی برسد،  با این حال، این ایده که بحران حاصل از انباشت سرمایه میکرده است. 

 و کشورها ثريؤم طور و بهشود  منتقل می پیرامونبه  از مرکز که در آن مازاد سرمایه پیرامون-تمایل دارد تا از قاعده رایج مرکز

که تغییرات عمیق در رد به اینهاي اخیر اشاره دا . پژوهش، پیروي کندکند میتبدیل مسیر سلب مالکیت  را به حاشیه در مناطق

یک فی در سرمایه و ابعاد مختلف قدرت به اندازه کا ي متعددها ضرورتوجود دامن زده است.  تمرکززدایی جهاناقتصاد جهانی به 

 با در نظر گرفتن این حقیقت که مراکز صنعتی،). Zhou, et al, 2010( است بیان نشدهزمانی -مکانی ثابتمفهوم 

هاي بیشتر براي بررسی نحوه  نیست، تالش کشورهاي شمالدیگر محدود به اقتصاد شهرنشینی بزرگ، و  هاي گذاري سرمایه

انجام شده در مناطق مختلف جهان تحت شرایط گوناگون سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی  رنشینیفرآیندهاي شه آفرینی نقش

در جهان در حال توسعه انجام  شهرنشینی پروژهمین مالی أاي باید براي بررسی نحوه طراحی و ت هاي ویژه تالشهمچنین  .است

                                                             
1. Accumulation 
2. Dispossession 
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. به این منظور، بررسی عملکردهاي استه یافت تر از کشورهاي توسعه پذیرد که سرعت و میزان توسعه شهري در آن محسوس

هاي  فضاي شهري چین در دهه .است نقطه شروع مناسبیهدفی معقول و  ،چین اندر حال تحول شتابتوسعه شهري در اقتصاد 

شدن شاهد تغییر چشمگیري بوده است. با اینکه مهاجرت از روستا به  اخیر، در پاسخ به اصالحات عمیق بازار و افزایش جهانی

چین است، تغییر کاربري اراضی از کشاورزي به غیرکشاورزي مورد توجه واقع شده و سرعت نشینی ر ویژگی بارز شهرشه

و  1978هاي  در دوره ابتدایی اصالحات، بین سال دهد میآمارهاي رسمی چین نشان  1داشته است. چیناي در تاریخ  سابقه بی

 4/4 ا به عبارتیمیلیون هکتار ی 42/4 یعنی ه است.یلیون هکتار کاهش یافتم 97/94به  39/99 هاي زراعتی چین از ، زمین1996

هاي فراوان براي  هاي دولت و تالش رغم نگرانی و علی ههاي کشاورزي ادامه داشت سال از دست دادن زمین 18طول در درصد 

میلیون  8/121 به 130، از 2006و  1996هاي  هاي زراعی چین بین سال است. زمین یافتهنیز افزایش  اخیرکنترل آن در دهه 

هاي زراعی تغییرات ساختاري در  با اینکه علت عمده کاهش زمین 2.ه استیافتکاهش  درصد 3/6 گذشته سال 10هکتار یا در 

میزان زیادي نیز به سبب توسعه شهري و  ،ه استکاري به باغ یا پرورش ماهی) بود هاي شالی بخش کشاورزي (مانند تبدیل زمین

 260با رشد  ،چین قرار گرفتهوساز  ساخت تحتنواحی و اراضی ، 2005و  1984هاي  بین سال 3.ه استصنعتی تصرف شد

نشان  1990و  1980مقایسه تصاویر به دست آمده از لندست طی دهه  4.ه استکیلومتر مربع رسید 32520به  8842درصدي از 

افزایش  4907به  3267از  1996و  1986هاي  کالن شهر چین، بین سال 27شهري تحت پوشش ساخته شده داد که اراضی 

  5اشته است.% توسعه د100و و شیجیازون)، کاربري اراضی شهري بیش از ژ . در برخی از شهرها (دالیان، گانگه استیافت

                                                             
1. For recent studies of China’s urban transformation, see, for examples, Laurence J.C. Ma and Fulong Wu, Restructuring the 
Chinese City (London: Routledge, 2005); Fulong Wu, Jiang Xu, and Anthony Gar On Yeh, Urban Development in Post-
Reform China: State, Market, and Space (London: Routledge, 2007); Terry G. McGee, George C.S. Lin, Andrew M. Marton, 
Mark Yaolin Wang, and Jiaping Wu, China’s Urban Space (London: Routledge, 2007); For studies of rural to urban 
migration in Chinese cities, see Kam Wing Chan, “Urbanization and rural-urban migration in China since 1982: A new 
baseline,” Modern China, Vol. 20, No. 3 (1994), pp. 243-81; C. Cindy Fan, China on the move: migration, the state, and the 
household. (London: Routledge, 2008); For land developments, see George C.S. Lin and Samuel P.S. Ho, “The state, land 
system, and land development processes in contemporary China,” Annals of the Association of American Geographers, Vol. 
95, No. 2 (2005), pp. 411-436; You-tien Hsing, “Land and territorial politics in urban China,” China Quarterly, No. 187 
(2006), pp. 1-18; Yiming Wang and Steffanie Scott, “Illegal farmland conversion in China’s urban periphery: Local regime 
and national transitions,” Urban Geography, Vol. 29, No. 4 (2008), pp. 327-347; and Lanchih Po, “Redefining rural 
collectives in China: Land conversion and the emergence of rural shareholding co-operatives,” Urban Studies, Vol. 45, No. 8 
(2008), pp. 1603-1623. 
2. Two estimates of China’s cultivated land in 1996 are quoted here, 94.97 and 130 million hectares. The former was 
provided by the statistical authorities and the latter derived from the land survey conducted by the Ministry of Land and 
Resources. If the figure from the land survey is accepted, then the figure reported by the Chinese statistical authorities would 
suffer from an underestimate by 35 million hectares or 37 percent. For detailed discussions, see Gerald Heilig, 
“Anthropogenic factors in land use change in China,” Population and Development Review, Vol. 23, No. 1 (1997), p. 143; 
Robert F. Ash and Richard L. Edmonds, “China’s Land Resources, Environment and Agricultural Production,” China 
Quarterly, No. 156 (December 1998), p. 844; Vaclav Smil, “China’s agricultural land,” China Quarterly, No. 158 (June 
1999), pp. 417; George C.S. Lin and Samuel P.S. Ho, “China’s land resources and land use change: insights from the 1996 
land survey,” Land Use Policy, Vol. 20, No. 3 (2003), p. 92. The point made here is the trend of farmland loss. 
3. The structural composition of the loss of cultivated land has been documented in Heilig, “Anthropogenic factors in land use 
change in China,” pp.139-68; Ash and Edmonds, “China’s Land Resources, Environment and Agricultural Production,” pp. 
836-79; Smil, “China’s agricultural land,” pp. 414-429; and Lin and Ho, “China’s land resources and land use change: 
insights from the 1996 land survey,” pp. 87-107. 
4. The concept of “urban built-up area” (chengshi jianchengqu) is defined by the Chinese statistical authorities as “an area 
within the municipal jurisdiction covered by the land obtained through state expropriation and other construction land 
actually developed for non-agricultural activities, including the continuous and concentrated land within the urban district as 
well as other urban construction land scattered in the suburb but with close urban linkages and covered with some well 
established urban facilities (eg. Airport, sewage disposal stations, telecommunication stations, etc.).” See China State 
Statistical Bureau, Zhongguo tongji nianjian (China Statistical Yearbook) (Beijing: China Statistical Press, 2006), p. 459. The 
data are from pages 101 and 395. The growth rate quoted here is the result of both the expansion of the land of existing cities 
and the urban land reclassified from the official designation of new cities. 
5. See Samuel P., S. Ho and George C.S. Lin, “Converting land to nonagricultural use in China’s coastal provinces,” Modern 
China, Vol. 30, No. 1 (January 2004), p. 87. 
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 یک پژوهش اولیه در 2متعدد در سراسر کشور ترغیب شد. 1»مناطق توسعه«به بعد، توسعه شهري با تب ایجاد  1990از دهه 

مورد به  1128، تنها 1996چین در سال در توسعه  طقهمن 4210نشان داد که از مجموع  1996دفتر اجرایی اراضی دولت در سال 

یدیه رسمی داشتند و دوسوم باقی أیسوم مناطق توسعه ت به بیان دیگر، تنها یک رسیده بود. تائید حکومت مرکزي یا ایالتی

بر داشتند  را در واقع در طرح توسعهکیلومترمربع از اراضی  12357این مناطق توسعه در مجموع  3غیرقانونی یا غیررسمی بودند.

مورد استفاده حقیقی قرار گرفته بود. بسیاري از اراضی احاطه شده براي منطقه توسعه  درصد، 20 کیلومترمربع یا 2322که تنها 

در حدود دوسوم  4کار رفته در مناطق توسعه تبدیل به اراضی کشاورزي شده بود. درصد از اراضی به 55بدون استفاده رها شده بود. 

منطقه توسعه داشتند. بنا به  100و برخی  30 حدوداً مناطق توسعه در ساحل شرقی قرار داشت. به طور میانگین، هر ایالت

اي  محدوده ؛شده داشت ریزي کیلومترمربع حوزه برنامه 38600منطقه توسعه با  6866در مجموع  2005گزارشات، چین تا سال 

 اصلی یلدالتوسعه اراضی یکی از  5یافته شهرهاي بزرگ و کوچک. کیلومترمربع مناطق توسعه 31500تر از مجموع  گسترده

هاي محلی در سطوح اجرایی مختلف از هر  ها، حکومت مین بخش عمده هزینهأاعتراضات اجتماعی بود. با فروش اراضی براي ت

، نشان داد که در 1995-2002هاي  . آمارهاي رسمی طی سالاند شتهتالشی براي توسعه قانونی یا غیرقانونی اراضی مضایقه ندا

صورت  ضی واگذارشده بهااز ار درصد 42 هکتار برابر 189000عامله غیرقانونی کشف شده که حدود یک میلیون مورد تصرف و م

کشاورز  1962، نظرسنجی از 2005داد. در سال  شرایط بدتر از چیزي بود که آمارها نشان می ،در واقع 6گرفت. قانونی را در بر می

   7برابر شده و همچنان نیز ادامه دارد. 15سال گذشته بیش از  10ایالت نشان داد که تصرف اراضی در  17در 

کشاورز  385000گزارش کرد که در آن  8مورد تجمع مردم روستایی 17900، در مجموع 2006ماهه ابتدایی سال  9چین در 

در کنفرانس  9، مربوط به تصرف غیرقانونی اراضی بود.درصد 80 بر علیه حکومت اعتراض کردند. اکثر این وقایع، در حدود

د کرد که در همه مجوزات، أییت وزیر منابع و اراضی چین، صراحتاً 10»سو ژائوشی«، 2007جوالي سال  12مطبوعاتی پکن در 

از تغییرات  درصد 80 هاي محلی متخلفان اصلی و مسئول هاي دولتی و حکومت تصرفات، و معامالت غیرقانونی اراضی، سازمان

 در واقع، توسعه اراضی 11اند. مانده، اشخاص حقیقی و تشکیالت اقتصادي درگیر بوده  باقی درصد 20در  در حالی که اند؛ اراضی

باشد که منافع بلندمدت چین را در رشد پایدار اقتصادي و ثبات  منبع اصلی اعتراضات اخیر و روزافزون اجتماعی می شهري

  اندازد.  اجتماعی به خطر می

در دوره پس از اصالحات در چین توجه محققان بسیاري را به  عه انبوه زمین شهريزده و توس شتابفرآیندهاي شهرنشینی 

 ,Cartier, 2001; Zhu, 2002 and 2005; Deng and Huang, 2004; Lin and Ho, 2005; Wu( خود جلب کرده است

                                                             
1. Development zones 
2. See Carolyn Cartier, “‘Zone fever’, the arable land, and real estate speculation: China’s evolving land use regime and its 
geographical contradictions,” Journal of Contemporary China, Vol. 10, No. 28 (June 2001), pp. 445-469; Daniel You-Ren 
Yang and Hung-Kai Wang, “Dilemmas of local governance under the development zone fever in China: A case study of the 
Suzhou Region,” Urban Studies, Vol. 45, No. 5&6 (2008), pp. 1037-1054. 
3. See Hong Li, “Woguo kaifaqu buju ji tudi liyong xianzhuang fenxi yu yanjiu (A study of the location and land use pattern 
of development zones in our country),” Zhongguo tudi kexue (China Land Science), Vol. 12, No. 3 (1998), pp. 9-12. 
4. Ibid, p. 11. 
5. Unirule Institute of Economics, Chengshihua beijingxia tudi chanquan de shishi he baohu (Operation and protection of land 
property rights in China’s urbanization) (Beijing: Unirule Institute of Economics, 2007), p. 20. 
6. See Lin and Ho, “The state, land system, and land development processes in contemporary China,” p. 411. 
7. See Keliang Zhu, et al, “The rural land question in China: Analysis and recommendations based on a seventeen-province 
survey,” New York University Journal of International Law and Politics. 38 (Feb. 2006), pp. 761-839. 
8. Rural mass incidents 
9. Report from the Singtao Daily and quoted in Keliang Zhu and Roy Prosterman, “Securing land rights for Chinese farmers: 
A leap forward for stability and growth,” Cato Development Policy Analysis Series, No. 3. (Washington, D.C.: The Cato 
Institute, October 2007), p. 3. 
10. Xu Zhaoshi 
11. See Guangzhou Daily, 13 July 2007, p. A7. 
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Xu and Yeh, 2007; Litchtenberg and Ding, 2008 and 2009; Yang and Wang, 2008; Lin, 2009a; Hsing, 

پیامد شهرنشینی ناشی از مهاجرت جمعیت تفسیر  عنوان بهرا  کاربري اراضی گستردهدیدگاه عمومی بر آن است که تغییر ). 2010

استفاده از اراضی از جمله رویکردهایی بوده  یحقوق ضوابطهاي مالی و  کند. اما، این مسئله در عمل بسیار پیچیده است. سیاست

 به و کرده تقویت را محلی مالیات پایه زمین، اجاره .هاي محلی جهت ارتقاء شهرنشینی اتخاذ شده است که توسط حکومت

 ,Wu, 1999 and 2010; Peterson( است کرده کمک شهري يها زیرساخت نگهداري و توسعه براي دولت درآمد افزایش

2007; Wu, Xu and Yeh, 2007; Lin, 2009b .(طور به که است شده تبدیل دولتی پروژه یک بهمحور،  شهرنشینی زمین 

 رشد مالی مینأت براي که اي سرمایه و کند کنترل را محلی مالی درآمد تا گیرد می قرار استفاده مورد و است شده دنبال اي گسترده

در تغییر اقتصاد را محور  عملکردهاي شهرنشینی زمیندارد این مطالعه سعی  .شود آوري جمع است، نیاز مورد محلی اقتصادي

زودتر از سایر مناطق کشور  2سازي يبازار آن اصالحات نهادي و که در -) 1دونگ گوانگویژه استان  (به اي چین جنوبی منطقه

اجتماعی و  أشهري، تحقیق درباره منش زمیناین تحقیق شناسایی الگو و فرآیندهاي توسعه هدف  .بررسی کند -مطرح شد

   .است اي منطقه اقتصاد مجدد توزیع و رشد بر آن اثرات سیاسی آن، و

  شهري در چین زمینآشنایی با شهرنشینی و توسعه . 2

هاي اخیر روي تعریف جمعیت شهري، محاسبه دقیق وسعت شهرنشینی و رشد و  تحقیق پیرامون شهرنشینی چین تا سال     

 ,Zhou and Ma, 2003; Chan and Hu, 2003; Chan, 2007; Fan( شهري متمرکز بوده است -توزیع مهاجرت روستا

شود. از آنجایی که اقتصاد چین در اصل  میي شهرنشینی بررسی گیر یک ابزار کلیدي اندازه عنوان بهمهاجرت جمعیت،  .)2008

 ;Ma, 2002( سیاسی است، تحقیق پیرامون ساز و کار شهرنشینی درچین بر روي تغییرات اقتصاد سیاسی چین متمرکز است

Lin, 2002; McGee, et al, 2007; Walker and Buck, 2007( یکی از  عنوان بهضرورت رشد اقتصادي . همچنین

 Chan, 1992; Pannell, 2002; Lin, 1998 and( کید و ارزیابی قرار گرفته استأبرنده توسعه شهري مورد ت نیروهاي پیش

ي اقتصادي سیاسی غربی کارآمد از قبیل تغییر جریان ها هاي جدیدي براي اعمال تئوري هاي اخیر، تالش در سال). 2002

 ,Zhu( رالیسم انجام شده است تا تغییرات مداوم شهري چین را تشریح کندسرمایه، ماشین رشد شهري، رژیم شهري، و نئولیب

2002 and 2004; Ma and Wu, 2005; Wu, Xu and Yeh, 2007; McGee, et al, 2007; Wu, 2008(.  اما، کارهاي

 شده انجام محلی سرمایه انباشت و شهرداري، مالی منابع شهرنشینی، روند در شهري زمین اي تحلیل نقش توسعهکمی بر نسبتاً

ها از کمبود اطالعات معتبر و سیستماتیک  مدت ،روي اراضی شهري چین مطالعات برالبته  ).Lin, 2009b; Wu, 2010( است

گزارش  درصد 40 زیرا میزان دقت در واقعیت را حدود اند. برد. آمارهاي رسمی اراضی زراعتی چین نامعتبر تلقی شده میرنج 

نحوه  براي بررسی مهمی هاي تالش سو، از یک .)Ash and Edmonds, 1998; Smil, 1999; Lin & Ho, 2003( اند کرده

 ;Brown, 1995; Ash & Edmonds, 1998; Smil, 1999; Po, 2008( است شده انجام چین استفاده از اراضی روستایی

Wang & Scott, 2008; Yang & Li, 2000(.  شوند: افرادي ابهام در مالکیت  دسته تقسیم میاما، محققان در این حوزه به دو

 حقوق انتساب بر نهادینه کردن اجتماعی دانند، و افراد دیگر جمعی اراضی را ریشه  اصلی استفاده ناکارآمد از اراضی روستایی می

 ,Kung & Liu, 1997; Ho, 2001; Zhu, 2002; Cai( کید دارندأزمین ت از استفاده نتیجه بی عملکرد با آن رابطه و مالکیت

2003; Ho, 2005(. سازي  دانان براي بررسی تمهیدات تجاري ریزان و جغرافی اي توسط برنامه از سوي دیگر، تحقیق جداگانه

  توسعه زمین شهري به انجام رسیده است فرآیندهاي سنجش الگو و زمین شهري، و بازار ظهور مسکن در شهرهاي چین، ارزیابی

                                                             
1. Guangdong 
2. Marketization 
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)Wu, 1996; Zhu, 2002, 2005; Ho & Lin, 2004b; Hsing, 2006, 2010; Haila, 2007 .(مناطق ، در ادبیات موجود

همه با توجه به این واقعیت که  اند. اي جداگانه براي مطالعات متمرکز مورد استفاده قرار گرفته شهري و روستایی اغلب به شیوه

از بخش روستایی استخراج شده  ،در واقع ،براي توسعه شهريهاي مورداستفاده  اند و بخش بزرگی از زمین هم پیوسته به ها بخش

با قیمت پایین  انروستایی جمعی ازفهم کامل فرآیندهاي پیچیده توسعه اراضی بدون بررسی دقیق نحوه مصادره اراضی از ؛ است

بهاي اراضی روستایی و  هاي مالی براي توسعه شهري به عالوه، انگیزه به براي توسعه شهري با ارزش باال، ممکن نخواهد بود.

  اي و ثبات اجتماعی هنوز هم امري حساس و موضوعی مهم در تحقیقات جدید است. پیامدهاي توسعه شهري بر نابرابري منطقه

توجه اقتصاددانان و  1980محلی از دهه  -بخشی ضروري از اصالحات نهادي چین، اصالح ساختار روابط مالی مرکزي  عنوان به

آغاز  1980محلی در اوایل دهه -. اصالح روابط مالی مرکزيبه خود جلب کرده استرا گرایشات ویژه یاسی با دانشمندان علوم س

(براي پنج سال ثابت  از یک مبلغ پرداختیتحت آن پس  هاي استانی دولتسیستم مسئولیت مالی معرفی شد و  مانی کهزشد، 

درآمد  ؛انگیزد تحریک توسعه محلی را برمیمالی  زداییتمرکز داده است کهفظ درآمد مازاد بودند. تحقیقات نشان مجاز به ح ).بود

 ;Wong, 1991; Wong, Heady, and Woo, 1995( دهد و ظرفیت مالی دولت مرکزي را کاهش می ؛برد محلی را باال می

Chung, 1995 .( واست و سیستم تسهیم رخ داد، زمانی که پکن با ایاالت خود به مقابله برخ 1994تحولی تاریخی در مارس

ارائه کرد که به واسطه آن افراد محلی به جاي پرداخت مبلغ ثابت ملزم به پرداخت مالیات متناسب با درآمد  جدیدي 1مالیاتی

، تغییرات اساسی در TSSمطالعات اخیر نشان داد که معرفی  .)Chung, 1994; Tsang and Cheng, 1994( محلی بودند

 Wong, 1997; Zhang, 1999; World Bank, 2002; Tsui and( چین ایجاد کرده استمحلی - روابط مالی مرکزي

Wang, 2004 .(از سال  هاي محلی شد. با اینکه مرکزي و کاهش سهم درآمد دولت مر سبب افزایش سهم درآمد دولتاین ا

انان و دانشمندان علوم سیاسی قرار اي مورد توجه اقتصادد دوباره امور مالی به طور گستردهایی دبه بعد اهمیت تمرکزز 1994

لعه ابعاد اریزان غرق در مط دانان و برنامه هاي محلی به خوبی درك نشده است. جغرافی اي دولت ثیرات آن بر رفتار توسعهأگرفته، ت

ادبیات در پرداختند. بنابراین  میمحلی -مالی مرکزي دد روابطجمعیتی و فضایی شهرنشینی بودند و به ندرت به سازماندهی مج

، 1994در سال  مطالعه بانک جهانی نشان داد که پس از تنظیم تسهیم مالیات محلی ناقص است.-زمینه روابط مالی مرکزي

ا ر از درآمد کلی دولتدرصد  50 ه کمتر ازهاي عمومی بودند در حالی ک هزینهدرصد  70 هاي محلی مسئول بیش از حکومت

که در حال ینجا شامل درآمد محلی حاصل از توسعه اراضی (مصادره، انتقال سند و اجاره) در ا کردند. درآمد کلی دولت وصول می

گذاري،  . بدون در نظر گرفتن نقش توسعه اراضی در سرمایه، نیستسزایی در امور مالی عمومی محلی پیدا کرده حاضر اهمیت به

  کننده خواهد انجامید. گمراه جانبه و به نتایج یک محلی مطمئناً-هرگونه ارزیابی رابطه مالی مرکزي

محلی پس از -مربوط به تغییرات شهرنشینی، توسعه کاربري اراضی، و روابط مالی مرکزي پژوهشموضوع بررسی در این بنابراین 

ساخت شهري در اصل با انباشت و  گذاري پیشرفته، اعتقاد بر این است که توسعه و اصالحات در چین است.در اقتصادهاي سرمایه

سرمایه در ارتباط است.اما اینکه کدام مورد در تحول بازار چین دخیل بوده است؟ چگونه توسعه محسوس اراضی را در گردش 

شهري وجود دارد؟ برعکس، سرمایه  زه مالی معناداري پشت توسعه زمینتوان مطرح کرد؟ آیا انگی میهاي اخیر در کشور  سال

در انباشت سرمایه براي رشد اقتصاد  ر صورت وجود، نقش توسعه زمین)؟ دمین شده استأشهرنشینی از کجا آمده است (ت

گذاري عمومی محلی چیست، و نحوه تغییر این  خالصه، رابطه میان توسعه اراضی و سرمایه طور اي و شهري چیست؟ به منطقه

  رابطه در طول زمان و مکان چگونه است؟

  که آورده وجود را به جدیدي چین، شرایط شدن شهري و شدن جهانی حال در فزاینده طور به، اقتصاد در اخیر تحوالت ما، استدالل به

                                                             
1. Tax-Sharing System (TSS) 
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 در چین جنوبیالیه عمومی محلی شهري و م زمینتوسعه  سرمایه:قلمروسازي  سويبه

قابل فهم نیست. سازماندهی  گذاري عمومی محلی دیگر به صورت مجزا یهتحت آن شهرنشینی، تغییر کاربري اراضی، و سرما

هاي  مسئولیت، 1994و پس از آن در سال  1980دهه هاي محلی در ابتداي  مجدد رابطه مالی میان دولت مرکزي و حکومت

شهري را به پیگیري توسعه اراضی  هاي لیات را متمرکز ساخت، و حاکمیتآوري ما گذاري را غیرمتمرکز و نیروي جمع سرمایه

انتقال زمین از سازي سیستم  بازاريمین مالی رشد اقتصاد شهري و شهرنشینی ملزم کرد. أمنبع اصلی تولید درآمد براي ت عنوان به

گذاري روي زمین  سرمایهبراي تولید سود،  هاي مختلف بازار توجه میان بخش قابلبه بعد، با توجه به تناقض  1980اواخر دهه 

ساخت. در ضمن، منافع  هاي محلی ممکن می اي براي تداوم رشد اقتصادي و شهرنشینی را براي دولت سرمایه عنوان بهشهري 

 ،تنها کار مجراي جدید انباشت با سلب مالکیت سبب تسهیل شهرنشینی در چین شد که نه عنوان بهچین  داري جهانی در سرمایه

  . )Harvey, 2003; Glassman, 2006; Lin, 2009a( شد بلکه زمین و سرمایه را نیز شامل می

ه شهرهاي به شهرها به ویژ 1980شهري یا از حومه شهر در دهه  بخش به روستایی از گذاري سرمایه تغییر بر، نتیجهدر 

 ,Ma and Wu, 2005; McGee, et al, 2007; Lin, 2007 and 2009a; Hsing( ه استشد کید، تأ1990بزرگ پس از دهه 

2006 and 2010; Huang, 2008 .(گذاري  حاصل عملکرد کلی محلی براي سرمایه شهرنشینی روند این از ناپذیر جدایی بخش

گذاري روي زمین حداقل به سه شیوه مهم صورت پذیرفته  مه روستایی آن بوده است. سرمایهروي اراضی قلمرو شهري و حو

ي محلی براي تامین مالی توسعه، بهسازي، و حفظ محیط ها آوري شده توسط دولت جمع زمیناست. نخست، هزینه انتقال 

 ,Wu, 1999 and 2010; Lin( یابد شهري مورد استفاده قرار گرفت تا سرمایه خارجی جلب شود و مبناي مالیات افزایش

2009b .(هاي مختلفی به کاربران مختلف و براي اهداف  توسط دولت محلی به شیوه ،هاي شهري تحت مالکیت دولت دوم، زمین

در اثر این شد.  گذاري خارجی با قیمت بسیار پایین اجاره داده براي جذب سرمایه گوناگون اجاره داده شد. اراضی صنعتی معموالً

انواع دیگر اراضی توسعه تجاري یا امالك با قیمت باال رفت و اال بزمین یافت، ارزش  گذاري خارجی رشد سرمایهکار، زمانی که 

از این طریق، محیطی پر جنب و جوش براي رشد  اجاره داده شد تا هر گونه خسارت وارده در توسعه صنعتی اولیه را جبران کند.

بسیاري از توسط هاي شهري  در نهایت، زمین). Lin, 2007 and 2009a(گردید پایدار ایجاد  اقتصادي شهري و درآمد مالیاتی

هاي محلی وام بانکی بگیرند و سرمایه مورد نیاز  قرار گرفت تا به موازات دولتمورد استفاده گذاري و توسعه  هاي سرمایه شرکت

در حال  .)Xu & Yeh, 2005, 2009; McGee et al, 2007( جهت توسعه و ارتقاء محیط شهري را به حرکت در بیاورند

هاي حیاتی براي تحقق اهداف دوگانه شهرنشینی فزاینده و انباشت سرمایه محلی  سرمایهعنوان  به اراضی شهري چین، حاضر

، شهري ین، بررسی رابطه میان توسعه زمین. براي درك بهتر سازوکار اصلی فرآیندهاي شهرنشینی چگیرد می مورد استفاده قرار

اي مهم که در این مقاله مورد توجه قرار  مسئله - اي هاي مختلف منطقه گذاري عمومی محلی در زمینه شهرنشینی، و سرمایه

  .باشد ضروري می -گرفته است

  روش شناسی و تعاریف. 3

 در چینی اي منطقه اقتصاد یک آن در که است روشی به مربوط اساساً ،مطالعه این تجربی و نظري پژوهش ال اصلیؤس

چگونه سرمایه مورد نیاز به جریان افتاده و انباشت شده  است. ثر و دگرگون شدهأمت شدن جهانی و شدن بازاري از حاضر عصر

به بعد، اقتصادهاي  1990اي چیست؟ از دهه  در روند کلی انباشت سرمایه و تغییر شکل منطقه زمین شهرياست؟ نقش توسعه 

اند. چرا این مسئله  د کلی توسعه انبوه اراضی و گسترش تدریجی مرزهاي شهري را تجربه کردهاي متعددي در چین رون منطقه

باشد؟ خاستگاه اجتماعی و سیاسی موج  اي در ارتباط می هاي توسعه منطقه مورد توجه واقع شده است؟ این امر چگونه با پویایی

  گونه بوده است؟اي چیست و پیامدهاي اجتماعی و اقتصادي آن چ اخیر توسعه منطقه
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 جریان به نخست، شود. می ارائه همگانی عرف و پیشین دانش مبناي بر پیشنهاد سه ت،سؤاال این به گویی پاسخ منظور به

هاي  ها براي توسعه اولیه اقتصاد محلی در چین ضروري است، که نقطه مقابل پویایی  سرمایه از طریق فروش زمین انداختن

مبنا و  باشدکه انباشت بیش از حد سرمایه به هنجار تبدیل شده است. دوم، پدیده شهرمحور و زمین میشهرنشینی سرمایه در غرب 

به بعد، خاستگاه خود را مدیون اقتصاد سوسیالیست اجتماعی به ویژه اصالحات اخیر  1990اي از دهه  تغییر شکل شهري و منطقه

باشد. در نهایت، قلمروسازي مجدد که از طریق آن منابع  ل درآمد میمحلی بود که مربوط به میزان سرمایه و ارسا-رابطه مرکزي

اي  شهرها به حاشیه گرایش دارد و در نتیجه در افزایش نابرابري منطقه زمینی از روستایی به شهري تبدیل شده و به رشد کالن

  سهیم است. 

سازي است.  ق وارد کرده است که نیازمند شفافت و پیشنهادهاي مطرح شده در باال پارامترهاي مختلفی را به این تحقیسؤاال

هاي محلی دنبال  در این مطالعه، شهرنشینی روند ساده بازسازي جمعیتی نیست بلکه استراتژي است که فعاالنه توسط دولت

راضی مین و انباشت کند. با گسترش اراضی شهري به حاشیه روستا یا تبدیل اأشود تا سرمایه موردنیاز رشد اقتصادي را ت می

اي مشابه،  کنند. در شیوه میو درآمدزایی استحصال ي محلی و استانی ارزش واقعی اراضی را ها روستایی به  شهري، دولت

اي مورد استفاده قرار گرفت که فضاي شهري در آن به حاشیه شهري بسط داده یا در حاشیه  قلمروسازي براي ارجاع به استراتژي

سرمایه جهت تبیین حدودي که بسیج سرمایه را بیش از پیش وابسته و در عملکرد قلمروسازي به روستایی ایجاد شد. قلمروسازي 

  ).Hsing, 2010د (گیر دهد، مورد استفاده قرار می ویژه شهرنشینی جاي می

کنگ واقع  شرقی چین و در همسایگی هنگ است که در ساحل جنوب دونگ گوانگمورد تجربی انتخابی در این مطالعه ایالت 

اقتصاد محلی چین (ایاالت،  31هاي ساکن آن سوي مرزها در جهان غرب دارد. در میان  اي با چینی شده و رابطه اجتماعی فشرده

در اراضی را  15از نظر جمعیت نهایی (من جمله مهاجران) رتبه سوم و رتبه  دونگ گوانگهاي ویژه)،  نواحی مستقل، و شهرداري

گذاري خارجی رتبه اول  ما، این ایالت از لحاظ تولید ناخالص داخلی، صادرات، و استفاده از سرمایهاین ناحیه به خود اختصاص داد. ا

به  ،درصد) 24گذاري خارجی ( درصد) و جذب سرمایه 31اقتصاد ملی در صادرات ( به دونگ گوانگالعاده  را دارا بود. کمک فوق

، درصد) است. مسلماً 7درصد) و مردم ( 2تر از سهم آن در اراضی (بیش يکه هر دو با تفاوت زیاد ؛باشد سادگی قابل تشخیص می

 دونگ گوانگهاي  دهد. در واقع، صادرات می نشاناي چین را با دخالت وسیع نیروهاي بازار جهانی  اقتصاد منطقه دونگ گوانگ

این مطالعه موردي در ر است که تولید کرد. شایان ذک 2005تولید ناخالص داخلی آن را در سال  درصد 82 ارزش بروندادي معادل

پس از ادغام خود با مسیر  دونگ گوانگتوان نماینده کل کشور در نظر گرفت.با این حال، مطالعه  اي پیشتاز را نمی اقتصاد منطقه

هاي تغییر اقتصاد سوسیالیست  هاي ژرفی در رابطه با ماهیت و پویایی تواند بینش جهانی انباشت از طریق سلب مالکیت، می

است، اي کشور یک قدم فراتر رفته  کند. از این گذشته، ارزیابی تجارب خوب و بد ایالتی که در توسعه منطقه اي ایجاد  منطقه

  شدن تبادل نظر داشته باشد. شدن و جهانی هاي مهمی براي سایر مناطق چین دارد که همچنان باید با نیروهاي بازاري درس

قدرتی دولت پیامد تغییر روابط  عنوان بهي سرمایه دهد، زمانی که اجراي قلمروساز پوشش میطالعه دو دهه اخیر را مدوره این 

ها شامل تغییرات  سه سري داده براي تحلیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این داده دراین مطالعه.شود محلی تلقی می-مرکزي

که آمارهاي اخیر آن در  2004سال  تاملی را اجرا کرد،  چین اولین سرشماري اراضیدر آن که  1996  کاربري اراضی بین سال

کند که در  تغییر کاربري اراضی فراهم میپیکربندي ها اساس تجربی مهمی براي ارزیابی وسعت و  باشد. این داده دسترس می

، به ویژه تغییر میزان محلی-ها مربوط به تغییرات رابطه مالی مرکزي اي بوده است. سري دوم داده دهه گذشته مرکز توسعه منطقه

 پس از اصالح روابط ،بودجهبر درآمد حاصل از انتقال اراضی به درآمد محلی مازاد  انتقالسرمایه و تولید درآمد و مالیات است. به 

هاي محلی براي مشارکت در  هاي مالی حکومت کردن انگیزه ها براي روشن شود. این داده اي می محلی توجه ویژه- مالی مرکزي
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اي مورد  شود. در نهایت، رشد و توزیع فضایی تولید ناخالص داخلی جهت ارزیابی پیامد توسعه منطقه ه اراضی تحلیل میتوسع

ها شامل آمار توصیفی، ضریب مکانی، و ضریب تغییرات  کار رفته براي تحلیل داده ابزارهاي به گیرد. میتجزیه و تحلیل قرار 

کار رفته در این مطالعه  هاي جمعیتی به رود. الزم به ذکر است که داده کار می اي به طقهدر مطالعه توسعه من باشد که عموماً می

روي از قبیل سرانه تولید ناخالص داخلی و توزیع فضایی آن جلوگیري  شود تا از محاسبات نادرست بهره شامل مهاجران نیز می

  شود.

  دونگ گوانگسرمایه در  قلمروسازي. 4

اي تحت سوسیالیسم دولتی  دهنده این است که چگونه اقتصاد منطقه ، نشاندونگ گوانگ، استان در میان تمام مناطق چین

اي جذاب  منطقه دونگ گوانگ لحاظ تکنولوژي، به سازي متحول شود. وهاي بازاري و جهانیطور چشمگیري توسط نیر تواند به می

هاي با تکنولوژي باال شود. این  گاه ، و سکونتمنطقه آموزشی صنعتی نئو مارشال، هاي رقابتی ندارد تا آغازگر رشد خوشه یا مزیت

اي آن براي  شرقی خاك چین به دور از مراکز سیاسی و اقتصادي واقع شده است. شرایط منطقه ایالت از نظر جغرافیایی در جنوب

به  اي منطقه اقتصاد عمده وابستگی ها نشده است. قرن یافت در آن معدنی و انرژي ذخایر تاکنون زیرا ؛است ضعیف اقتصادي توسعه

اي  کرده به دالیل جغرافیایی و تاریخی نیروي کار صنعتی با تجربه و تحصیل دونگ گوانگ 1بخش تجارت و کشاورزي بوده است.

شود،  الزم پنداشته میي پیشرفته فنی و اقتصادي که براي رشد صنعتی و توسعه رقابتی منطقه اه ندارد. همچنین فاقد زیرساخت

  نیز ندارد.

به علت قرارگیري در مرزهاي ساحلی، کمترین پیوند را با مرکز ملی اقتصاد سوسیالیست دارا  دونگ گوانگها  بنا بر استدالل

همراه با فوجیان، منبع اصلی تبار چینی  دونگ گوانگاز لحاظ تاریخی، داري خارج دارد.  است و رابطه بسیار خوبی با دنیاي سرمایه

 ,Ma & Cartier, 2003; Linت (گسترده در آمریکاي شمالی، اروپا و آسیاي جنوب شرقی پراکنده شده اسطور  است که به

اند. وجود روابط اجتماعی جهانی  ها بوده یا فرزندان آن دونگ گوانگکنگ مهاجرین  اکثریت قریب به اتفاق مردم هنگ). 2002

ردیفان خود در کشور، از دسترسی بهتر  و تایوان، منطقه را نسبت به هم کنگ هنگدر کنار مجاورت جغرافیایی آن با  دونگ گوانگ

سازد.  هاي مدیریتی مدرن برخوردار می هاي پیشرفته فنی، و مهارت به جریان سرمایه، اطالعات پیرامون بازار جهانی، دستورالعمل

باعث ایجاد آن  درجتماعی از پیش موجود دیده و با تحصیالت باال ندارد، سرمایه ا با اینکه این منطقه نیروي کار آموزش

  . شده است داري سرمایهاي و ملی چین، و جهان  بین اقتصاد منطقههاي تجارت جهانی  شبکه

را جلوتر از سایر مناطق چین قادر به مشارکت در حمل و نقل اقیانوسی، تجارت  دونگ گوانگ ،قرارگیري در مرزهاي ساحلی

یکی از اولین شهرهاي بندري بود که  )دونگ گوانگمرکز ( 2ژو نگواکرده است. گ هاي تجاري جهانی، بازار کشاورزي، و فعالیت

به تصرف  1516پیش از سکونت بشر در شانگهاي از دلتاي یانگ تسه اشتقاق یافت. این شهر اولین شهري بود که در سال 

توسط  1757اعی در سال چین به دالیل دفها درآمد. زمانی که کل ساحل  به تصرف آمریکایی 1784ها و در سال  پرتغالی

پیمان «ز مانده بود. زمانی که ن خارج بااو تنها شهر بندري بود که براي تجارت با جهوانگ ژمسدود شد، گ 3ینگامپراطوري ک

قرار و در میان پنج بندر اول پیمان ژنگ وابه امضا رسید، گ 1842در سال  نخست 5براي پایان دادن به جنگ تریاك 4»نگکینان

                                                             
1. An earlier geographical analysis of state capital construction investment among China’s seven macro regions during 1953-
1975 placed the South China region (Guangdong, Hainan, Fujian, and Guangxi) in the least favored position with the 
smallest share of state capital investment (Lin, 1999, p. 676). 
2. Guangzhou 
3. Qing 
4. Treaty of Nanking 
5. Opium War 
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و توسط ژ نگوا، گ1970داشت که براي تجارت با جهان غرب باز بود. در تحوالت بنیادي اخیر و آشفتگی داخلی در اوایل دهه 

و معدنی، و پایه  ماهه چین انتخاب شد. علی رغم نبود منابع انرژي برقراري تعادل در ظرفیت صادرات ملی شش براي 1رژیم مائو

المللی، تعهدات تجاري، و تولید پول دارد، با این حال تولید در آن  سنتی غنی در تجارت بین گدون گوانگتولید صنعتی ضعیف، 

  ضروري نیست.

را از  دونگ گوانگ، یشرقی خاك چین به دور از مراکز سیاسی، اقتصادي و هسته فرهنگی مل در نهایت، قرارگیري در جنوب

نظر مقامات مرکزي در پکن،  از نقطهاي خود برخوردار کرده است.  منطقه اي در پیگیري توسعه اقتصادي العاده پذیري فوق انعطاف

شانگهاي، مرکز اصلی صنعتی در شمال چین، پایگاه صنعتی  »سر اژدها« اقتصادي مهم مانندیک منطقه  عنوان به دونگ گوانگ

ي ها صنعتی را در طول سال گذاري غربی که بیش از دوسوم سرمایه در جنوب» جبهه سوم« سیس شده در مانچوایر یا حتیأت

آزمایشگاه بررسی  عنوان بهمائو  به این جهت توسط رژیم پس از دونگ گوانگ .باشد ، نمیبه خود جذب کرد 76تا  1966

به بعد، این ایالت همراه با فوجیان  1979هاي چینی انتخاب شد. از سال  پذیري توسعه اقتصاد بازار سوسیالیست با شخصیت امکان

هاي ویژه و ورود به مرحله بعدي تجربه اصالحات و ایجاد امکانات تجاري کشور بود. این قبیل تمهیدات  راي سیاستمجاز به اج

هاي نامشخص بود که احتمال  اساس بررسی ایده عنوان بهایجاد نشد بلکه براي استفاده از آن  دونگ گوانگبراي اعطاي امتیاز به 

اولین انتخاب بود زیرا هر شکست احتمالی مربوط به  دونگ گوانگاصالحات،  زاشکست در آن وجود دارد. براي رژیم پس 

 دونگ گوانگدر  یثیر مخربی بر اقتصاد چین ندارد. اگرچه از اصالحات به بعد، سرمایه اضافی دولتأبرداري ت اصالحات و بهره

نیروهاي بازار، جذب  عمالدر ا ردیفان خود ، این منطقه در واقع انحراف بیشتري نسبت به گذشته و هماست صرف نشده

  داري ایجاد کرده است. گذاري خارجی، افزایش صادرات، و مشارکت در نظام سرمایه سرمایه

به بعد، در زمانی رخ داد که اقتصاد جهانی  1979از سال  دونگ گوانگاي در  اصالحات و ایجاد امکانات تجاري اقتصاد منطقه

پذیري، و افزایش  هاي تولید، افزایش رقابت شده بود. به سبب ضرورت کاهش هزینهمتحمل تغییرات عمیق ساختاري و فضایی 

یافته در  هاي صنعتی به جهان کمتر توسعه انباشت توسط سلب مالکیت، بخش اعظم سرمایه جهانی و تسهیالت تولیدي از هسته

ژاپن به رهبریت  2»زغازهاي درحال پروا«پارادایم ارزان قیمت منتقل شد. در آسیا و اقیانوسیه  جستجوي نیروي کار و زمین

 فضاییِ عمیق، سنگاپور، تایوان و کره جنوبی) نیز از روند تقسیم کنگ هنگ( 3کشورهایی با اقتصادهاي تازه صنعتی ظهوریافتهو

اي بود که  این زمینه جهانی و منطقه مقابل ربرد. د و تجزیه افقی و عمودي بهره می مرزي، سپاري تولید برون ، برونکار

خود را با سلب مالکیت به صحنه جهانی انباشت کشید و نه تنها  ،اي تازه تاسیس شده داراي شرایط مطلوب منطقه دونگ گوانگ

شد. داري جهانی در قلمرو سوسیالیست تبدیل به نیروگاه صنعتی مهمی  براي تلفیق اقتصاد چین در جهان بلکه براي نفوذ سرمایه

به وجود آمده است  دونگ گوانگهاي تجارتی چینی در  هاي چندملیتی و شرکت قوي میان شرکت شراکتمشخص نیست که آیا 

هاي  پیرامون پویایی) 2006(و یونگ  )2004( هاي کو و همکارانش در بحث 4»راهبرديهمبستگی «تا آن را براي روابط  یا نه؛

نه تنها با منافع ملی در  دونگ گوانگاي موجود در  کافی است بگوییم که شرایط منطقه پایدار واجد شرایط کند. اي توسعه منطقه

داري جهانی در قلمرو چین مناسب بوده است.  سرمایه راهبردي داري خارج، بلکه در تامین نیازهاي ملحق شدن به جهان سرمایه

اقتصادي خارجی در دو دهه اخیر، زمینه را براي انباشت سرمایه اصلی، -اي بومی و وضعیت اجتماعی تناسب میان شرایط منطقه

  فراهم کرده است. دونگ گوانگدر  اي نابرابر مبنا، و توسعه منطقه نهاي زمی سیاست

                                                             
1. Mao 
2. Flying geese paradigm 
3. NIEs 
4. Strategic coupling 
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  ه و توسعه زمین شهريرشد اقتصادي منطق. 4-1

دونگ پس از اصالحات در ابتدا در شهرهاي کوچک و روستاهاي حومه شهر، به ویژه  نگوادر گ فرایند توسعه زمین شهري

ترین  از لحاظ سیاسی، مناطق روستایی همواره ضعیف 1، رخ داد.1980یافته شهري دلتاي رودخانه مروارید در دهه  مناطق توسعه

عالوه  کرده است. به را ضروري میمحور  رشد اقتصادي محلی، خود اند، و این از نظر حمایت مرکزي داشته ارتباطات با دولت را

 2.اند هبود هم تر زودتر آغاز شد و موفقردیفان شهري  آنها نسبت به هم در که اصالحات اقتصادي ندبودنواحی روستایی، مناطقی 

هاي  در سال کنگ هنگگذاران  از منابع اصلی جریان سرمایه توسط سرمایه یکی عنوان بهگذاري خارجی  از این گذشته، سرمایه

بوده و در  کنگ هنگگذاران  ابتدایی ارائه امکانات تجاري آغاز شد. بسیاري از روستاها در دلتاي رودخانه مروارید زادگاه سرمایه

ه شهر با رشد تدریجی اقتصاد روستایی شناخته در آخر، زمین و کار در حوم 3گذاري خارجی قرار گرفته است. نتیجه هدف سرمایه

چنان زیاد بود که  1980دونگ در تمام دهه  نگواسازي و شهرنشینی روستایی حومه شهر در گ شد. وسعت و حدود صنعتی می

   4من، و بسیاري دیگر به خوبی به چالش کشیده و تضعیف شد. و، فوشان، جیانگژ وانگگی چون گرشهرهاي بز يرو شرایط پیش

واکنش  شان مسبب آن بودند. ردیفان روستایی شدند که هم یهای دونگ درگیر چالش نگوا، شهرهاي گ1980اواسط دهه در 

می یها سه مورد رابطه مستق ردیفان روستایی خود اشکال مختلفی به خود گرفت، که در میان آن هاي هم اقتصاد شهري به رقابت

هاي شهري مناطق توسعه فنی و اقتصادي را در   جی در شهرها، بسیاري از حکومت. براي جذب سرمایه خارشتبا توسعه اراضی دا

ردیفان روستایی خود ایجاد کردند. از آنجایی که محالت قدیمی شهر با مشکالت  هاي بهتر از هم مقیاس وسیع و زیرساخت

با دسترسی آسان به بندرگاه و سایر اند، اکثر مناطق توسعه تازه تاسیس شده در شهرها  ازدحام و تراکم جمعیت مواجه بوده

سیس أو تژ وانگدر حومه گ 1984بود که در سال  5پو تسهیالت ترابري قرار گرفت. مورد اول منطقه توسعه فنی و اقتصادي هنگ

گذاري  هگذاران خارجی سازگار بود، جریان متعاقب سرمای بندي سرمایه  شد. اگرچه بسیاري از مناطق توسعه با اجاره اراضی و مالیات

به همین  6.نمود میثیر صعودي بر قمیت زمین در این شهر براي ایجاد سود بلندمدت کافی أو اقتصادهاي انباشت آغاز شد و ت

                                                             
1. See Terry G. McGee, “The emergence of desakota regions in Asia: Expanding a hypothesis,” In Norton Gingsburg, Bruce 
Koppel, and Terry G. McGee, (eds) The Extended Metropolis: Settlement Transition in Asia (Honolulu: University of Hawaii 
Press, 1991), pp. 3-25; George C.S. Lin, “Metropolitan development in a transitional socialist economy: spatial restructuring 
in the Pearl River Delta, China,” Urban Studies, Vol. 38, No. 3 (2001), pp. 383-406 and George C.S. Lin, “Evolving spatial 
form of urban-rural interaction in the Pearl River Delta, China,” Professional Geographer, Vol. 53, No. 1 (2001), pp. 56-70. 
2. See Barry Naughton, “Cities in the Chinese Economic System: Changing Roles and Conditions for Autonomy,” In 
Debroah S. Davis, Richard Kraus, Barry Naughton, and Elizabeth J. Perry, (eds) Urban Spaces in Contemporary China 
(Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 1995), pp. 61-89. 
3. Ezra F. Vogel, One step ahead in China: Guangdong under reform. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989) and 
Grham E. Johnson and Glen D. Peterson, Historical dictionary of Guangzhou (Canton) and Guangdong (Lanham, MD: 
Scarecrow, 1999). 
4. For detailed documentations, see Victor F. Sit and Chun Yang, “Foreign-investment-induced exo-urbanization in the Pearl 
River Delta, China,” Urban Studies, Vol. 34, No. 4 (1997), pp. 647-77; Lin, “Metropolitan development in a transitional 
socialist economy: spatial restructuring in the Pearl River Delta, China,” and Jiang Xu and Anthony G.O. Yeh, “City 
repositioning and competitiveness building in regional development: new development strategies in Guangzhou, China,” 
International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 29, No. 2 (2005), pp. 283-308. 
5. Huangpu 
6. The concessions offered to foreign investors usually included a total tax exemption in the first three years of entrance to the 
zone and a 50 percent tax exemption for the following two years. The Management Committee of the zone (i.e. Kaifaqu 
Guanweifei) is given by the central government the special authority to approve the establishment of foreign ventures in the 
zone up to a certain limit (e.g. US$30 million per project) beyond which central approval will need to be sought. The 
inclusion of real estate and commercial activities into development zones has been an interesting and arguably more 
profitable practice widely opted. The establishment of a development zone usually starts with the leveling of land and the set-
up of an infrastructure (road network, electricity, sewage discharge system, etc.) which requires capital investment. One of 
the popular approaches adopted is to form a partnership or joint venture with some foreign developers who can provide the 
needed capital. The other approach is to use land as collateral and obtain bank loans from domestic or foreign sources. Once 
the infrastructure has been set up, the land within the zone will have a higher value than before and will generate profits when 
it is “sold” (i.e. conveyance) or leased out to commercial users. For detailed discussion, see Carolyn Cartier, “‘Zone fever’, 
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گذاران خارجی و افزایش  اي را براي بسیج سرمایه از سرمایه اهداف دوگانه »مناطق توسعه«در ایجاد  شهري ترتیب، توسعه زمین

  محلی ایجاد کرد. دارایی براي تولید درآمد

 نسبی هاي مزیت تا بود شهري زیست محیط توجه قابل گسترش و ارتقاء بهبود، روستایی، يها رقابت به دوم شهري واکنش

ترقی مکان بود که به خوبی در سازي و  مشابه اجراي مکان ،اتخاذي رویکرد به شهر و اقتصادهاي شهرنشینی توسعه یابد. مربوط

 عنوان بهتنها  هاي شهري نه با مشارکت مستقیم حکومت لبته در چینا 1در غرب مستندسازي شده بود. ادبیات کارآفرینی شهري

ویژه  دونگ و به نگوابه بعد، شهرهاي بزرگ در گ 1990. از دهه صورت گرفتدهنده  گذار و توسعه ریز بلکه در مقام سرمایه برنامه

ه شهري خود دخیل بودند تا شرایط سخت چند دهجاده کمربندي هاي  هو توسعه شبک ءمنطقه دلتاي رودخانه مروارید در ارتقا

را از بین ببرند. وقتی شرایط سخت از بین رفت، فضاي شهري جدیدي به وجود آمد تا توسعه تعداد تحدید شهري  راهبردناشی از 

هاي  تجاري، و انواع مختلف سازگاريسازي  مراکز خرید، خانه هاي کارآفرینی شهري از قبیل مراکز شهري جدید، زیادي از پروژه

و توسعه متعاقب  ءبا هدف ارتقا 1990 و، استراتژي جدید توسعه شهري در دههژ نگواشهري توسعه یافت. در شهر بزرگ گ

آهن مترو، مرکز شهر  به اجرا درآمده است: سیستم راهجاده کمربندي شهر ایجاد شد. این استراتژي در هر سه شبکه زیست  محیط

 ، ساختمان جدید ناحیه تجارت مرکزي، مرکز2»المللی چین گذاري بین سرمایهاعتباري و شرکت «طبقه  63 برج بلند جدید،

جایی مسافر در منطقه، و بندري  هوجاب باربري المللی با حداکثر ظرفیت المللی، استادیوم ورزشی المپیک، فرودگاه بین بین همایش

 اي سرمایه مرکز منطقه عنوان بهو در حفظ موقعیت نفوذي خود ژ گوانبهبود محیط شهري کمک شایانی به گ 3.4جدید در نانشا

ثیر سریعی بر باال رفتن قیمت زمین در شهر أیافته ت ءعالوه، محیط شهري ارتقا ملیتی کرده است. بههاي چند و شرکت فراملی

محیط  ءبراي حکومت شهري کمک کرده است. با اینکه بهبود و ارتقاداشته و در نتیجه به رشد اقتصاد شهري و تولید درآمد 

شود، نتیجه نهایی توسعه  میمین أهاي دولتی ت به صورت دریافت وام از بانک اي است که معموالً شهري نیازمند صرف سرمایه

هاي شهري  ه نفع حکومتب پذیري شهري، جذب سرمایه جهانی، تولید درآمد محلی، کامالً شهري در تالش جهت افزایش رقابت

  بوده است. 

در  ،هاي معین شهرهاي چینی تحت سوسیالیست یکی از ویژگی عنوان بهبخش مسکن شهري  باید گفت که در نهایت

سازي  از جهت تجارياز اولین شهرها در چین است که دونگ  نگواگشهرهاي  سازي قرار داشته است. معرض اصالحات و تجاري

تر نزدیکی جغرافیایی آن به  داب جدید تجاري، و از همه مهمجراي سیاست خاص، ایجاد آاجازه ابخش مسکن شهري به علت 

تغییر توسعه مسکن  ،سازي قوانین مسکن ها با تجاري باشند. شهرداري منبع سرمایه، اطالعات، و خریداران می عنوان به کنگ هنگ

ین کار به دو شیوه اند. ا نتیجه انباشت سرمایه اصلی مدیریت کردهرا از مسئولیت رفاه اجتماعی به منبع مهم ایجاد درآمد و در 

                                                                                                                                                                                              
the arable land, and real estate speculation: China’s evolving land use regime and its geographical contradictions,” Journal of 
Contemporary China, Vol. 10, No. 28 (2001), pp. 445-69 and George C.S. Lin, Developing China: Land, Politics, and Social 
Conditions (London: Routledge, 2009). 
1. See David Harvey, “From managerialism to entreprenerialism: the transformation in urban governance in late capitalism,” 
Geografiska Annaler Vol. 71B, No. 1 (1989), pp. 3-17; Phil Hubbard and Tim Hall (Eds), The Entrepreneurial City: 
Geographies of Politics, Regime and Representation (Chichester, NY: John Wiley, 1998); Fulong Wu, “The global and local 
dimensions of place-making: the remaking of Shanghai as a world city,” Urban Studies, 37 (2000), pp. 1359-77; and George 
C.S. Lin, “Reproducing spaces of Chinese urbanization: New city-based and land-centered urban transformation,” Urban 
Studies, Vol. 44, No. 9 (2007), pp. 1827-55. 
2. China International Trust and Investment Corporation (CITIC) 
3. Nansha 
4. See discussions in Piper Gaubatz, “China’s Urban Transformation: Patterns and Processes of Morphological Change in 
Beijing, Shanghai and Guangzhou,” Urban Studies, Vol. 36, No. 9 (1999), pp. 1495-1521; George C.S. Lin, “Toward a post-
Socialist city? Economic tertiarization and urban reformation in the Guangzhou Metropolis, China,” Eurasian Geography and 
Economics, Vol. 45, No. 1 (2004), pp. 18-44; and Xu and Yeh, “City repositioning and competitiveness building in regional 
development: new development strategies in Guangzhou, China”. 



 

 67 

 در چین جنوبیالیه عمومی محلی شهري و م زمینتوسعه  سرمایه:قلمروسازي  سويبه

بگیرند و آن را به بخش تجاري اداري تخصیص  دولتیتوانستند اراضی را از بخش  شهري می هاي دولت .ه استانجام پذیرفت

هاي  دولتوجهی عاید ت رایگان و پرداخت اجاره سود قابل داريراه دهند. تفاوت قیمت میان تخصیص ااجهت توسعه مسکن اج

توانند از اختیارات انحصاري  شهري میي ها دولت نیز براي توسعه مسکن وجود دارد. کرد. راه سودآور دیگري شهري می محلی

دهندگان  اعطایی خود از جانب دولت براي مصادره اراضی شهري با قیمت پایین استفاده کنند و آن را با قیمت باال به توسعه

تواند منبع دیگر  تفاوت قیمت میان مصادره اراضی و درآمد حاصل از اجاره اراضی می تجاري اجاره دهند.هاي مسکن  توسعه

  1سودآوري و تولید درآمد باشد.

به  اراضی از کشاورزيدونگ در تغییر  نگواسازي روستایی و توسعه شهري در گ ها در زمان و فضا، صنعتی رغم تفاوت آن علی

سازي و شهرنشینی روستایی  دخیل بوده است. با اینکه صنعتی يي غیرکشاورزها تجاري و کاربري ، حمل و نقل، مسکن،صنعتی

هاي  در تغییر پراکنده و گسترده اراضی کشاورزي در حومه شهر مشارکت داشته، موقعیت و بسط مناطق توسعه شهري، شبکه

را وادار به رشد بیرونی کرده است تا در مقیاس در حومه شهرهاي بزرگ، اراضی شهري  جاده کمربندي، مسکن و امالك تجاري

شهري  د مورد استفاده قرار بگیرد، حاکمیتاراضی کشاورزي حومه خود تجاوز کند. زمانی که اراضی شهري موجو در وسیع

  هاي حومه شهر به نواحی شهري اعمال خواهد کرد. تغییرات اجرایی را جهت بسط قلمرو خود و الحاق شهرستان

  بودن توسعه زمین شهري و گسترش اداره شهرم أتو. 4-2

دونگ شرح داد. با  نگواآوري شده از گ ها و اطالعات جمع توان با داده ذکر شده در بخش فوق را می روند توسعه زمین شهري

فرض مرکزیت زمین در تولید درآمد محلی و حساسیت آن نسبت به کنترل دولت، حتی براي حکومت مرکزي آگاهی از میزان 

، 1990گیرد، کار آسانی نیست. تا اوایل دهه  اي مورد استفاده قرار می هعیق زمین هر محل و میزانی از آن که براي اهداف توسدق

منظور کسب اطالعات دقیق از منابع زمینی ارزشمند چین مصمم  دولت مرکزي براي اجراي سرشماري اراضی سراسر کشور به

ري تمام مناطق کشور به اتمام برسد. سپس نتایج در زمان استاندارد به صورت نبود. حدود هشت سال طول کشید تا سرشما

درصد کاهش، در حالی که  6/1هزار هکتار یا  242کشاورزي  یسرشماري جمعیت تنظیم شد. در مدت زمان هشت سال اراض

کار رفته  شت. در ضمن، اراضی بهدرصد افزایش دا 19هزار هکتار یا  220هاي صنعتی و شهري به  کار رفته براي توسعه اراضی به

  درصد افزایش یافت.  40هزار هکتار یا  31براي حمل و نقل به بیش از 

کار رفته در  درصد) بود. با اینکه اراضی به 7/6هاي زراعتی ( در میان اراضی کشاورزي مربوط به زمین کاهشبیشترین 

سازي و تنوع اقتصاد کشاورزي افزایش داشت، خسارت وارده به  داري و کشت و زرع در نتیجه رشد بازار کشاورزي و تجاري باغ

دیده زراعتی  ، اکثر اراضی خسارتاراضی زراعتی و جنگل دوسوم بیشتر از افزایش باغداري و سایر اراضی کشاورزي بود. مسلماً

کاررفته  ود. در میان اراضی بهونقل مورد استفاده قرار گرفته ب هاي صنعتی، شهري، و حمل براي اهداف غیرزراعتی از قبیل توسعه

درصد)، و  52درصد)، رشد شهرهاي کوچک ( 58هاي معدنی و صنعتی مستقل ( در صنعت و سکونت، بیشترین افزایش سایت

درصد) رخ داد. بدیهی است، بیشتر اراضی براي ایجاد مناطق توسعه و صنعتی، ساخت بزرگراه و جاده، و  21توسعه شهرها (

از لحاظ جغرافیایی روي  اختصاص داده شده است. توسعه زمین شهريها از اراضی زراعتی  و شهرك حمایت از رشد شهرها

اي مشابه در منطقه دلتاي رودخانه  اراضی صنعتی و شهري نیز به شیوه گسترش انه مروارید متمرکز بوده است.رودخاي منطقه دلت

  درصد از کل استان تخمین زده شد.  77مروارید 

                                                             
1. Land conveyance fee is essentially a top-up price over the land after covering the cost of land expropriation (and 
infrastructure preparation if any). For a detailed discussion of the difference in prices between land expropriation and land 
conveyance, see George C.S. Lin and Samuel P.S. Ho, “The state, land system, and land development processes in 
contemporary China,” Annals of the Association of American Geographers Vol. 95, No. 2 (2005), pp. 411-36. 
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تواند دو صورت به خود بگیرد: پراکندگی شهرها و  کاررفته در توسعه صنعتی و شهري از لحاظ نظري می اراضی به گسترش

دونگ، توسعه کاربري اراضی تحت  نگواهاي جدید. الزم به ذکر است که در مورد گ ها و شهرك جود یا ایجاد شهروهاي م شهرك

هاي اخیر ایجاد  ها، در صورت وجود، در سال تعداد کمی از شهرها و شهرك ها بوده است. سلطه پراکندگی باالي شهرها و شهرك

اند. با  اند یا براي ایجاد شهرهاي بزرگ ادغام شده هاي موجود یا به شهرهاي مرکزي پیوسته اند. برعکس، شهرها و شهرك شده

دهد که دو پدیده همزمان  این الگو نشان میماند، سه تغییر مهم رخ داده است.  وجود این که تعداد کلی شهرهاي استانی ثابت می

ها در شهرهاي  ري از آنشده به نواحی شهري که بسیا تبدیلي ها موجود در سطح کشور، و شهرستانوجود داشته است: شهرهاي 

 یگر،د است. به بیان تر ادغام شده بزرگ موجود به نواحی شهري تبدیل یا براي ایجاد شهرهاي هاي بزرگ قرار دارند، و شهرك

ها توسعه  هاي موجود، به ویژه شهرهاي بزرگ، فضاي شهري خود را با ترکیب شهرهاي کوچک باحومه آن ها و شهركشهر

  اند. داده

دونگ رابطه نزدیگی با الگوي تغییر کاربري  نگواها در گ توسعه اخیر فضاي شهري در برخی از شهرهاي بزرگ و شهرك

اي توسعه صنعتی و شهري در درجه اول در حومه شهرهاي بزرگ صورت پذیرفته است که اراضی دارد. تغییر اراضی کشاورزي بر

منابع زمین جدیدي بیرون از مرزهاي  باید . وقتی اراضی کشاورزي در قلمرو شهري به پایان رسید،استتقاضا براي زمین باال 

شهري پیدا شود و این مرزها باید با تغییرات اجرایی مهمی در هم شکسته شود. این امر با پیوند شهرها در سطح کشور و 

هري تحت کنترل مستقیم شهر مرکزي ممکن شها به نواحی  هاي موجود در مناطق حومه شهر مرکزي و تبدیل آن شهرستان

رویکرد توسط شهرهاي مرکزي و بزرگ در منطقه دلتاي رودخانه مروارید اتخاذ شده است. این اقدام در شهر شده است. این 

 حومه آن با نواحی شهري اعالم شد.براي ادغام دو شهر  2000می سال  21و آغاز شد که تغییر مهم اجرایی در ژ نگوامرکزي گ

یک مرکز شهرستان،  1من یانگج  2002ژوئن سال  22ام شد. در این عملکرد خیلی زود توسط سایر شهرهاي منطقه نیز انج

  اعالم کرد. -تر اي با اراضی بسیار بزرگ شهر حومه - 2هوي زون ادغام خود را با

ها  با چهار شهر حومه ترکیب شد و آن 3انجام شد، زمانی که فوشان 2002دسامبر  8انگیزتري در  تغییر اجرایی شدیدتر و بحث

   4ي تحت کنترل مستقیم خود تبدیل کرد.را به نواحی شهر

  ي اجتماعی و سیاسیها ریشه. 4-3

ویژه  به تفهیم شود، یتري از تغییر اقتصادي سیاسی سوسیالیست و گسترش شهري باید در زمینه گسترده زمین شهريتوسعه 

ریزي  و برنامه یسوسیالیسم دولتگذاري و مالیات است. در اوایل عصر  محلی که مربوط به سرمایه-پیکربندي رابطه مالی مرکزي

شد. پیش از  میگذاري در ایجاد سرمایه تجارتی بود که توسط دولت مرکزي و از طریق تخصیص بودجه انجام  مرکزي، سرمایه

وساز را به  گذاري چین در سرمایه ساخت درصد سرمایه 80، تخصیص بودجه مرکزي بیش از 1970اصالحات نهادي در اواخر دهه 

گذاري خود  در سرمایه هاي محلی تحت این سیستم، هیچ اختیار یا توانایی براي به جریان انداختن سرمایه . حکومتعهده داشت

کرد. اما، قادر  سیستم دولت مرکزي را مجاز به حفظ کنترل شدید بر میزان سرمایه براي اجراي برنامه توسعه می نداشتند. این امر

براي باالبردن انگیزه توسعه اقتصادي، دولت  اي بدهد. گوناگون محلی در توسعه منطقه ثر به تقاضاهايؤنبود پاسخی مناسب و م

                                                             
1. Jiangmen 
2. Xunhui 
3. Foshan 
4. It is interesting to note that Nanhai, Shunde, and Sanshui have been some of the most rapidly expanding county-level 
economies that occupied leading positions not just in Guangdong but in the nation. In contrast, Foshan had a much smaller 
economy and land area. This administrative change was so controversial that it involved the direct intervention of both the 
provincial and central authorities. 
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 و مسئولیت ؛گیري را غیرمتمرکز کرد قدرت تصمیم ؛به بعد، کنترل خود را بر امور توسعه محلی کاهش داد 1970مرکزي از دهه 

شوند تا شیوه خاص  و در واقع تشویق میند هاي محلی اکنون مجاز خود را در تنظیم سرمایه به افراد محلی محول کرد. حکومت

براي  سازي . در نتیجه سهم تخصیص بودجه مرکزي در سرمایهبیابندگذاري  خود را در به جریان انداختن سرمایه براي سرمایه

رسید. در مورد  1992درصد در سال  10به کمتر از  1976درصد در سال  80اي از بیش از  مالحظه طور قابل ، بهوساز ساخت

گیري تدریجی  با کناره رسید. 1992درصد در سال  5به کمتر از  1978درصد در سال  65دونگ، این تخصیص بودجه از  گوانگ

هاي ممکن را براي به جریان انداختن سرمایه و  م راههاي محلی باید تما دهنده سرمایه، حکومت ارائه عنوان بهدولت مرکزي 

  پیدا کنند.را  گذاري خارجی، و توسعه زمین شهري رمایههاي بانکی، س از جمله وام ،انباشت

آن  شد که در می جبران 1مالی حکومت مرکزي به محلی در ابتدا با سیستم قرارداد گذاري از سرمایه مسئولیت انتقال

این سیستم انگیزه  2ارسال درآمد کلی ثابت به دولت مرکزي، مجاز به حفظ درآمد مازاد خود بودند. محلی پس از هاي حکومت

رآمد کلی براي مدتی ثابت بود، درآمد مازاد مرکزي بود. از آنجایی که ارسال دهاي  نظیري جهت تولید درآمد براي حکومت بی

اقتصاد چین، از توسعه تدریجی برخوردار بودند. به عبارت شدن رشد  هاي محلی همزمان با دو رقمی حفظ شده توسط حکومت

رسید. نقطه عطف در سال  شد و مقدار اندکی به دولت مرکزي می هاي محلی می دیگر، سود رشد اقتصادي سریع عاید حکومت

یگزین سیستم ارا ج  3سیستم تسهیم مالیاتبا ایاالت چینی به مقابله پرداخت و زمانی که دولت مرکزي در پکن  ،بود 1994

اتخاذ شد، در دومین  1993نوامبر چهاردهم  ، درحزبکمیته مرکزي  تصمیم در سومین اجالس . اینکرد قرارداد مالی قبلی

  آمد، و یک ماه بعد اجرا شد. در 4بودجهبه صورت قانون  1994نشست جامع کنگره ملی خلق در مارس سال 

ثیر زیادي داشته است. این سیستم اي چین تأ د بر توسعه ملی و منطقهبع به 1994اجراي سیستم تسهیم مالیاتی جدید از سال 

هاي ابتدایی اصالحات در  طی سال محلی شد.-تبدیل به نقطه عطفی در ایجاد رابطه مالی مرکزي ،پس از اصالحات دورهدر 

، 1994در سال  حفظ کردند. هاي مرکزي مقداري از درآمد حاصل از تنظیم قرارداد مالی را ، حکومت1994تا  1978هاي  سال

هاي محلی شد. این میزان تولید و حفظ  دولت مرکزي براي استفاده از قدرت خود دست به کار و مدعی سهمی برابر با حکومت

به بعد توسط دولت مرکزي منع شد. تحت این شرایط جدید،  1994اي از سال  مین مالی توسعه منطقهأدرآمد محلی جهت ت

رشد درآمد محلی  5بندي بودجه مشمول مالیات باشند. هاي جدید تولید درآمد خارج از دسته د به دنبال شیوههاي محلی بای حکومت

                                                             
1. “Fiscal contract” (Caizheng baogan) 
2. Guangdong was among the first allowed to practice the “system of fiscal responsibility” (caizheng baoganzhi) in 1980. 
Under this arrangement, a fixed sum of revenue was negotiated and agreed between the central and provincial governments 
for remittance to the central. This lump-sum remittance was fixed in amount for five years. Since the remittance was fixed 
not by ratio but by amount, the locality was greatly encouraged to raise more revenue because any surplus generated could be 
retained within the province. As the economy expanded later, this arrangement became to the disadvantage of the central 
because the share of the surplus increased but the amount of remittance remained fixed. It was subsequently changed and 
replaced in 1994 by a “system of tax-sharing” (fenshuizhi) in which localities were mandated by law to transfer to the central 
taxes proportional to local income. For detailed discussions, see Jae Ho Chung, “Beijing confronting the provinces: the 1994 
tax-sharing reform and its implications for central-provincial relations in China,” China Information, Vol. 9, No. 2/3(1994), 
pp.1-23; Yi Liu and George C.S. Lin, “Changing central-local relation in post-reform China: a geographical perspective,” 
The Journal of Chinese Geography, Vol. 8, No. 3 (1998), pp. 203-20; Shi-Ki Tsang and Yuk-shing Cheng, “China’s tax 
reforms of 1994: breakthrough or compromise?” Asian Survey, Vol. 34, No. 9 (1994), pp. 770-88; Le-Yin Zhang, “Chinese 
central-provincial fiscal relationships, budgetary decline and the impact of the 1994 fiscal reform: An evaluation,” China 
Quarterly, No. 157 (1999), pp. 115-41; Xiao Bin Zhao and Li Zhang, “Decentralization reforms and regionalism in China: a 
review,” International Regional Science Review, Vol. 22, No. 3 (1999), pp. 251-81; Becky P.Y. Loo and Sin Yin Chow, 
“China’s 1994 tax-sharing reforms: one system, different impact. Asian Survey, Vol. 46, No. 2(1999), pp. 215-37. 
3. “System of tax-sharing” (Fenshuizhi) 
4. Budgetary law (Yusuanfa) 
5. Extra-budgetary revenue includes five main categories, namely fees collected by administrative and institutional units, self-
raised funds by township governments, income from government funds, income from state-owned enterprises and their 
administrative departments, and other revenues. An analysis of comparable data during 1998-2004 revealed that the largest 
source of income, nearly 70 percent of the revenue, lied in the fees collected by administrative and institutional units to which 
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هاي درآمد حاصل از اجاره اراضی به درآمد  توجه بوده است. نسبت به بعد قابل 1994نگ دونگ و چین از سال وابودجه در گ-مازاد

دار بیش  طور کلی، درآمد حاصل از اجاره اراضی عهده ردار بوده است. براي چین بهبودجه نیز به همین اندازه از اهمیت برخو-مازاد

هاي مربوط به آن موجود  که داده تأمین کرده است 2002تا  1995هاي  بودجه را طی سال-درصد درآمد محلی مازاد 26از 

را  ها تنها میانگین استان و کشور نسبتین ا 1درصد بود. 30دونگ در همان بازه زمانی بیش از  نگواباشد. این نسبت براي گ می

هاي مناطق با رشد سریع اقتصادي، باید به میزان  درآمد حاصل از اجاره اراضی براي شهرداريداد.  طور کلی ارائه می به

عد منبع اصلی به ب 1990، توسعه اراضی از دهه مسلماً نشان بدهد.موجود  هاي بودجه را باالتر از میانگین-توجهی درآمد مازاد قابل

شهري که ویژگی بارز  ی بوده است. اجراي توسعه زمین شهري و گسترشهاي محل تولید درآمد و انباشت سرمایه براي حکومت

اي در دنیاي  مین مالی رشد اقتصاد منطقهأبه بعد با انگیزه به جریان انداختن سرمایه به منظور ت 1990دونگ بود، از دهه  نگواگ

ضرورت مبدل شده یک محلی به -رابطه مالی مرکزي گیري به بعد پس از شکل 1994ز سال ا این انگیزه رقابتی پیش رفته، و

  است. 

  گیري بحث و نتیجه. 5

سازي و رشد اقتصادي تلقی  اي به دنبال صنعتی پدیده یافته معموالً توسعه کمتر و یافته توسعه دنیاي در کنون، شهرنشینیتا 

هاي  عد جمعیتی بدون توجه کافی به نقش سرمایه و زمین در روند شهرنشینی بوده است. تالشکید روي بأو همواره ت شد می

رشد فزاینده اقتصاد  ،شهري صورت پذیرفت. اما در ادامه وند جریان سرمایه با توسعه زمینبراي پی 1980نظري مهمی در دهه 

بلکه در بسیاري از کشورها و  ،تنها در مرکز رالیسم، نهتوجهات علمی را به اجراي مقتدر و فراگیر نئولیب 1990جهانی در دهه 

هایی در زمینه مهارجرت از روستا به شهر و توسعه  در چین با نگرانی شهرنشینی حال، مطالعات عین مناطق پیرامون متمرکز کرد. در

 محلی عمومی مالی امور و ،زمین شهري توسعه شهرنشینی، بین حقوق مبهم مالکیت سر و کار داشتند. ارتباط تحت شهري اراضی

  .ناشناخته مانده است هنوز

  قلمروسازي که پردازد جنوبی می اي در چین منطقه اقتصاد شدن تغییر شهرنشینی و جهانی سریع روند بررسی این مطالعه به

                                                                                                                                                                                              
income from land development belongs. See George C.S. Lin, “Scaling-up regional development in globalizing China: Local 
capital accumulation, land-centred politics, and reproduction of space,” Regional Studies, Vol. 43, No. 3 (2009), pp. 429-447. 
1. It is generally known to the central government and Chinese researchers that the bulk of local extra-budgetary revenue has 
been contributed by income from land development. Unfortunately, the exact magnitude remains unknown. For obvious 
reasons, local governments have every intention to conceal the income made from land sale. It was estimated that China 
collected a land conveyance fee of 910 billion yuan during 2001-2003 which was the equivalent of 35 percent of China’s 
local budgetary revenue. Land conveyance fee collected in 2004 was 589 billion yuan or 47 percent of local budgetary 
revenue. See Editorial, “Tudi churangjin gaige de hongguan jinji xiaoying (The macro economic effects of reforms of land 
conveyance fee),” 21st Siji jinji baodao (21st Century Economic News) 4 September 2006, p. 1. Another estimate widely 
circulated among Chinese researchers and in the news media has been that land conveyance fee accounted for at least 60 
percent of local government’s extra-budgetary revenue. See Yong Fu, “Tudi churangjin xinzheng de zhengfu zhili yunhan 
(Implications for the control of governments under the new situation of governance based on land conveyance fees),” 
Zhongguo jinji ribao (China Economic Daily) July 18, 2006 and Weiming Wang, “60% yishang-tudi churangjin jinshouru 
zhang zhengfu yishuanwai shouru de baifengbi (Over 60 perecent-net income of land conveyance fee accounted for the extra-
budgetary revenue of local governments),” Zhongguo fandichang bao (China Real Estate Daily) 6 August 2006. Ping 
Xinjiao, an economist from Peking University, estimated that China’s local revenue generating from land sale and land 
leasing in 2004 was 615 billion yuan which was 30 percent higher than China’s total extra-budgetary revenue (470 billion 
yuan). See Xinjiao Ping, Zhongguo difang yusuan tizhi de jixiao pinggu ji zhibiao sheji (An assessment of the effect of 
China’s local extra-budgetary system and its design of indicators). Working Paper Series No. C2006018 (Beijing: China 
Center for Economic Research, Peking University, 2006), p. 15. Li Xun’s study of the case of Guangzhou suggested that land 
related income accounted for 23 to 36 percent of the integrated revenue (both budgetary and extra-budgetary) of Guangzhou 
municipality during 1992-1999. See Xun Li, Guangzhoushi zhengfu tudi shouyi yanjiu (A study of the land development 
revenue for Guangzhou Municipality). Consultancy Report (Guangzhou: Unpublished Document, 2005), p. 32. The data used 
in Table 4 are obviously incomplete and do not reflect the actual magnitude which is most likely higher than what is shown 
here. 
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بال شده است. یک استراتژي براي گفتگو پیرامون تغییر قدرت دولت و رقابت شدید مکانی دن عنوان بهسرمایه در آن فعاالنه 

را نشان داد که با تبدیل  العاده توسعه اراضی وند فوقدونگ در چین جنوبی ر نگواهاي به دست آمده از ایالت گ تحلیل دقیق داده

یافته از  توسعهبسیاري از اراضی تازه  .صورت گرفته استهاي صنعتی، شهري، و تجاري  اراضی از بخش کشاورزي به فعالیت

 اراضی، ده است. درآمد حاصل از مصادره و توزیعت روستاییان بویبه دست آمده که تحت مالک اي اراضی عطریق مصادره و توزی

منبع  عنوان بهتقاضاي روز افزون براي اراضی جدید  اي شده است. منبع اصلی درآمد محلی و کلید تامین مالی توسعه منطقه

هاي قلمرویی  هاي مرکزي از طریق آن مرز کرد، که شهرداري ار میو شهرنشینی را واد انباشت سرمایه، اجراي قلمروسازي مجدد

تحلیل موقعیتی روند  کردند. و کنترل مستقیم روي اراضی خود اعمال می ندداد میهاي مجاور گسترش  خود را به شهرستان

ح رابطه مالی و سیاسی اعم از اصال ،نیروهاي سیاسی و اجتماعی مخفی خود، محور هاي زمین انباشت سرمایه محلی و دیپلماسی

. با اینکه دهد نشان مینیروهاي جهانی انباشت را با سلب مالکیت  و نفوذ ؛المللی مکان رقابت شدید داخلی و بین ؛محلی-مرکزي

اي،  هقده، منجر به افزایش نابرابري منطدونگ بیش از سایر مناطق کشور ش نگوامجدد سرمایه باعث رشد گ سازيقلمرو

  شده است. نیز ي اجتماعی، و تنزل محیطی ها نارضایتی

توان کورکورانه در  داري شرح داده شد را نمی براي دنیاي سرمایه هاروي  که توسط داري سرمایهمنبعث از اگر چه شهرنشینی 

شهري  اراضیدونگ عملکرد جالبی را نشان داد که در آن توسعه  نگوااي گ رشد سریع اقتصاد منطقهچین اعمال کرد، تجربه 

ابزاري براي به جریان انداختن سرمایه از منابع خارجی و داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. تصور هاروي از  عنوان به

جریان اولیه به جریان ثانویه و ثالث تغییر یابد.  شود که باید از میبا جریان سرمایه مازاد شناخته  داري سرمایهمنبعث از شهرنشینی 

را براي مشارکت در پروژه  ي محلیها دولتاي است که  ان انداختن سرمایه براي رشد اقتصاد منطقهیجر در چین، ضرورت به

از طریق آژانس  باید خود را در گروه، معموالً خاصداران  داري که سرمایه شهرنشینی ترغیب کرده است. بر خالف اقتصاد سرمایه

ي ها دولترا تسهیل کند، تجربه شهري چین با نقش فعال  هاروي  ناساییدولت، جاي دهند تا تغییر سرمایه از سه جریان مورد ش

در  مستقیماً ه،دهند گذار و توسعه سرمایه عنوان بهبلکه  ،کننده توسعه مجري و تعدیل عنوان بهتنها  شود که نه میشناخته  محلی

  .اند هشهري دخالت داشت توسعه اراضی

انباشت  برکید أدر چین معاصر خود را در دو بعد همزمان نشان داده است. در طول زمان، ت داري منبعث از سرمایهشهرنشینی 

بسط مداوم و در واقع  سراسر فضاي چینتغییر یافت. در  1990 دهه شهري در محیط به 1980 ایه از اقتصاد روستایی در دههمسر

هایی که در حاشیه نزدیک جا ویژه آن به خورد، چشم می به هاي روستایی سکونتگاه از بین رفتن روزافزون محیط شهري به بهاي

شود. در هر دو مورد، شهرنشینی  میدر اراضی خاص شهرنشینی نمایان  گذاري سرمایهشهرهاي بزرگ قرار دارند. هر دو بعد با 

شده است تا سرمایه  محلی پیگیري هاي دولتاي بوده که فعاالنه توسط  نتیجه انفعالی رشد اقتصادي نبوده، بلکه در عوض پروژه

از مجموعه کارمندان در سطوح  و دستاوردهاي سیاسی و مالی ؛تقویت کند پذیري منطقه را رقابت کند؛ خارجی و داخلی را جذب

توسعه بینی است که  شدن در چین، قابل پیش شدن و جهانی افزایش دهد. همزمان با آغاز پروژه افزایش بازاريمختلف دولت را 

  انباشت سرمایه خواهد داشت.  بهدولت محلی و مرکزي  الزامشهري همچنان پیوند درونی با  اراضی
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  چکیده

گیري و تکوین پیدایش و عوامل شکل أدلیل تعدد در منش ههاي فرسوده شهري بهاي نوسازي و بهسازي بافتطرح راياج

و مدیریتی از ی رایهاي اجهاي موجود در حوزهها و کاستیهاي خاص مواجه است. برخی نارساییبا مسائل و پیچیدگی ،هاآن

- مانعی جدي در راه نوسازي و بهسازي بافت فرسوده محسوب می، ها و خالهاي قانونی از سوي دیگرسو و ابهامات، نارسایی یک

  شود. 

 انیبه عرصه و اع یانیسند اع لیتبد یقانون يراهکارها ییو شناسا انکیقلعه بر یانیاسناد اع يریگ روند شکلدر این مقاله 

شده استفاده  یو مصاحبه معمول یتیها از مصاحبه روا داده یبرخ يو گردآور قیتحق شبردیمنظور پبه مورد بررسی قرار گرفته است.

و  چناراقدامات دفتر خدمات نوسازي محله هفت شده در سه بخش بررسی حقوقی، همچنین مستندسازي اقدامات انجام .است

  و اقدامات اهالی ساکن در محله بررسی شده است.  ،سایر نهادها

هاي فاقد سند امالك و ساختمان فیتکل نییقانون ثبت و قانون تع یاصالح 148و  147از آنجا که مواد دهد نتایج نشان می

و  یاضار یثبت تیوضع فیتکل نییقانون تع 18و  17 ،15مقرر در مواد  فیتکال رايبه همراه داشت در اج یمشکالت ،یرسم

رسد که در حال یم بیبه تصواي  ینامه اجرائنییآ ،یاسالم رايمجلس شو 20/9/1390مصوب  یفاقد سند رسم يهاساختمان

قلعه  یانیمرتفع نمودن مشکل اسناد اع رايباشد و بیم یفاقد سند رسم یاراض یثبت تیوضع فیتکل نییحاضر تنها راهکار تع

مالکان، اقداماتی ند بسیار کند بررسی تقاضاي رایفهمچنین با توجه به  .دیبه مقصود رس توانیم قیطر نیفقط از هم زین انکیبر

سازي حساس -2؛ تهیه بانک اطالعات امالك -1شود که عبارتند از:  ند پیشنهاد میرایدر جهت پشتیبانی و بسترسازي این ف

رسانی از طریق نشریات، اطالع مراسم محلی ساکنان،رسانی از طریق حضور در اطالع رسانی پالك به پالك،(اطالع مالکان

هاي تشکیل پرونده و مین هزینهأ(ت اقدامات ویژه -3؛ هاي آموزشی مرتبط با موضوع)ها، بروشور و ...،برگزاري کارگاهروزنامه

  .)هیئت رأيند تشکیل پرونده و صدور رایگري ف سهیلت ،هیئت صدور رأي

  .بریانک، امالك فاقد سند، حق اعیان، محله حقوق ثبت :ها کلیدواژه

                                                             
بررسی روند شکل گیري اسناد اعیانی قلعه بریانک و شناسایی راهکارهاي قانونی تبدیل سند اعیاتی به عرصه و «. این مقاله از پژوهش با عنوان 1

 استخراج شده است.، 1396چنار، در سال  شده در دفتر خدمات نوسازي محالت بریانک و هفت تهیه »اعیان



 

 

 1396ماه اسفند |46شماره  |هشتمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

80 

  مقدمه. 1

اي از عوامل محیطی، فرهنگی، مجموعه تأثیرطور دایم تحت هاي فرسوده شهري بهساختار کالبدي و عملکردي بافت

هاي راهبردي و سیاست از مکانیزم متأثرو فعل و انفعاالت و تغییرات ناشی از این عوامل  است، داشته اقتصادي و اجتماعی قرار

ساختاري متفاوت  ها بابافتگیري این شود منجر به شکلاز آن یاد می »حقوق و قوانین شهري« آنچه تحت عنوان و هر ،شهري

  شده است. 

ها در هیچ سند یا بایگانی ثبت نشده است، در حال  هایی که واگذاري آن شدن مردم در قطعه زمین  محله بریانک ساکن در

است. این امالك هرچند به ظاهر در تملک کسانی است که گردیده  حقوقی و ثبتی منطقه بدل حاضر به یکی از معضالت پیچیده

ها نیز وضعیت مالکیت را  اما هیچ سندي دال بر مالکیت عرصه وجود ندارد و خرید و فروش این امالك طی سال اند؛ آنها ساکندر 

  تر کرده است.  پیچیده

این مسئله زمانی حادتر شده که با فرسوده شدن این امالك و نیاز به بازسازي آنها، باید وضعیت مالکیت آنها مشخص باشد. 

آیند جهت اخذ پایان کار ساختمان نیاز به سند عرصه دارند و به  شمار می ها به هم که اغلب مالک اعیان این عرصهساکنان فعلی 

هاي فرسوده  دارنده نوسازي بافت یکی از عوامل بسیار مهم باز ،همین دلیل رغبتی به نوسازي امالك خود ندارند. به این ترتیب

  باشد. هاي محله قابل توجه می ها به نسبت تعداد کل پالك سند اعیانی است که تعداد آن رايمحله، همین اراضی دا

 هرگونه قانون طبق که است اعیانی سندهاي ،گیرد می دربر را خانوار 500 به نزدیک که بریانک قلعه فرسوده بافت مشکل

 نامشخص وضعیتی امالك این رو، این از. است قانونی غیر و شده محسوب غیر مال در تصرف مصداق ها آن نوسازي یا بازسازي

 مردم که است این امر واقعیت. بماند باقی نخورده دست زیادي حد تا محدوده قلعه امالك اعیانی که شده باعث همین و دارند

 راهکاري است ضروري ها آن شدید فرسودگی و امالك بحرانی وضعیت به توجه با و ندا بالتکلیف کامالً امالك این در ساکن

  .گردد اتخاذ مسئله این حل رايب

رفع مشکالت  رايشود که مشکالت حقوقی امالك قلعه بریانک چیست؟چه راهکارهاي قانونی ب لذا این سوال مطرح می

 حقوقی امالك قلعه بریانک وجود دارد؟

  قوانین مرتبطمفاهیم و . 2

 مالکیت . 2-1

 در و کنند تصرف را نظر مورد مال نتوانند افراد سایر شود می موجب که شود می گفته مال و شخص میان  رابطه به مالکیت

کند. دین مقدس  استفاده داشت، تمایل که طریقی هر به خود به متعلق مال از رابطه، این اساس بر بتواند نیز مالک فرد ،مقابل

  ب فطرت، به مالکیت معتقد است. حس اسالم، مالکیت را مطابق فطرت انسانی، محترم دانسته است؛ چراکه انسان بر

  مالکیت زمین و ساختمان (عرصه و اعیان). 2-2

  گردد.می اطالق است مالک به متعلق که تمامی یک قطعه زمینی به عرصه،

 خارج، عالم در که است مالی منظور حقوقی، اصطالح در. است چشمه و چشم معنی به لغت در عین و است عین جمع اعیان

 ابعاد و جرم که مالی را اعیان برخی. عینیت دارد که مغازه، آن و کتاب این مانند است، اشاره قابل و شخصی اموال، سایر از جدا

 ،دیگر عبارت به. ذمه در گندم تن چند مانند باشد، نداشته خواه و )خانه مانند( باشد داشته خارجی وجود خواه ؛اند کرده تعریف دارد،

  و .... لباس دست یک خانه، یک مانند. باشد محسوس المسه حس خاصه حواس از یکی به که است اموالی از عبارت اعیان
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 اعیان و عرصه به اعیانی سند تبدیل قانونی راهکارهاي شناسایی و بریانک قلعه اعیانی اسناد گیريشکل روند بررسی

 اعیان و عرصه تفاوت  

. است...  و اداري، تجاري مسکونی، هايکاربري داراي که باشدمی ساختمان اعیان از منظور و است زمین عرصه از منظور

 مانند خاص موارد در و است اعیان و بر عرصه مشتمل ،باشد شده خریداري دانگ شش صورت به ملک که صورتی در بنابراین

بودن آن  مالکیت دارد، باید در هنگام خرید و فروش، عرصه و اعیانی اعیان یا و عرصه صرفاً که خاص امالك نیز و موقوفه اراضی

  مشخص شود.

  انوع مالکیت. 2-3

 یک		است. منظور از مالکیت فردي این است که مفروز فردي یاکه یکی از انواع آن، مالکیت  انواعی است رايمالکیت خود دا

 .خود خانه دانگ شش بر افراد مالکیت مانند باشد؛ نداشته شریکی و بوده مال تمام مالک نفر

طور مشترك، متعلق به تعداد معینی از   است. به این معنا که مال به مشاع نوع دیگر مالکیت خصوصی، مالکیت گروهی یا

  و همزمان به همگی آنها تعلق داشته باشد.افراد بوده 

نام اموال عمومی وجود دارد که به همه افراد  هایی به است. در همه کشورها، اموال و ثروت عمومیمالکیت  نوع دیگر مالکیت،

ضی از گونه تبعی ن شهروندان حق دارند بدون هیچرایعموم مردم است، نه یک شخص یا اشخاصی معین؛ بناب رايتعلق داشته و ب

این اموال استفاده کنند. در حقیقت، مالکیت بر اموال عمومی، همان مالکیت عمومی است. مانند مالکیت مردم یک کشور بر منابع 

  .طبیعی، دریا، جنگل، معادن و نفت و گاز موجود در قلمرو آن سرزمین

  الف) مالکیت مفروز

 مانند باشد؛ آن مالک ،)دیگرى شراکت بدون(ي انحصار نحو به شخص که از مالی است عبارت اختصاصی یا ملک مفروز مال

  نیست. شریک او با کسى و است فرد یک تملک در منحصراً که ماشینى یا خانه

 بین توافق طریق از یا که باشدمی ملک شرکاء از یک هر سهم تفکیک واقع در و دیگر چیز از چیزي کردن جدا معنی به افراز

 از بخش هر اعطاي طریق از مشترك مالکیت به بخشیدن استقالل افراز .شودمی انجام دادگاه توسط اجباري تقسیم یا و شرکاء

  .باشد می شرکا از یکی به مشترك مال

  . ثبت ادارات و دادگستري محاکم: دارند صالحیت افراز درخواست به رسیدگی در مرجع دو حاضر حال در

  ب) مالکیت مشاعی

 که است اي نشده تقسیم سرزمین معنی به اصطالح درمشاع  .نشده تقسیم خاك معنی به لغت در و است مفروز مقابل در مشاع

 .باشد مشخص آنان متصرفات اینکه بدون ،باشند می شریک مال جزء جزء در مشاعی مالکان و باشد مشترك تن چند یا دو میان

 از اما است معین و معلوم شرکاء سهم قانونی حیث از یعنی باشد داشته وجود اشاعه حالت آن در که است مالی مشاع مال واقع در

که یکی از  دارد وجود هاییروش مشاع مال تقسیم راي. باند شریک یکدیگر با مال ذره ذره در هر یک و نامعین است جغرافیا حیث

  است. تعدیل به تقسیم روش تقسیم مال مشاعی، رايب دیگر روش. شد به آن پرداخته این از پیش افراز است که هااین روش

  انواع سند ملکی. 2-4

  الف) سند قطعی

اداره  طرف برگی) صادره از تک سند یا مالکیت دفترچه همانسند ملک () اعم از مسکونی، تجاري و غیره( ر این نوع مالکیتد

  شده ثبت آن صاحب نام قانون ثبت اسناد و امالك ) به 22ماده  (با لحاظ رسمی اسناد انتقال دفتر و نقل امالك یا ثبت و اسناد		ثبت
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  .ندارد وجود سند براي دارنده مالکیت در شرطی یا وابستگی نوع هیچو مالکیت دارنده سند مزبور، کامالً محرز و قطعی است و 

  .است» سند رسمی« ، و»سند قطعی« ،»دار سند منگوله«شود عبارت از  کار برده می به جاي سند قطعی ههاي دیگري که بنام

  اي (عادي)نامهب) سند قول

 تعریف این» .باشد استناد قابل دفاع یا دعوي مقام در که نوشته هرسند عبارت است از «قانون مدنی ایران،  1284ماده طبق 

 بر در را امالك جمله از ايزمینه هرمراسالتی، مدارك تحصیلی، ازدواج و طالق و تقریباً مالی،  مباحث و است کلی بسیار

بندي  تقسیم» عادي«و » رسمی«سند را به دو نوع  1289و  1286تر، در مواد  بیان جزئیات بیشو  تفسیر در قانون نای .گیرد می

یر مأمورین اسناد و امالك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سا		ثبت اسنادي که در اداره«قانون مدنی  1287مطابق ماده  نماید. می

مذکوره  اسناد از غیر« 1289 ماده برابر و ».است رسمی ،باشند شده تنظیم قانونی مقررات برطبق ،ها آن حدود صالحیت رسمی در

 اند رسمی سند همگی »بنچاق«و » دار سند منگوله« طبق توضیحات گفته شده در باال» .، سایر اسناد عادي است1287در ماده 

توان به نام دار) را میمنگولهسند (مالکیت  دفترچه داراي قانونی، امالك مقرر تشریفات رعایت با فقط موارد این بین در ولی

   رسمی کرد.	ثبت مالک،

 هاي اثبات مالکیت اموالروش .2-5

آید پدید می آنها میان دعوا و اختالف نتیجه در دانند، می مال یک مالک را خود نفر چند یا دو همزمان که آید می پیش گاهی

 باشد.تصرف می یا شاهد سند، مانند مالکیت اثبات دالیل هرائا اختالف، حل راه مورد این در که

 مالکیت اثبات دعواي طرایش 

 مالکیت باب در خود حق اثبات رايب افراد معموالً که است امالك باب در معمول دعاوي از یکی مالکیت اثبات دعواي

 قرارداد وجود -1که عبارتند از:  باشد داشته وجود زمینه این در طییارش باید که . البتهکنند می اقدام آن طرح به نسبت

  .مالکیت اثبات کنار در سند تنظیم به الزام خواسته-3؛ قرارداد اعتبار اثبات-2؛ شفاهی یا کتبی
 

  قوانین مرتبط. 2-6

مانند قانون و  ی. در اغلب موارد ابزار حکومتدهند میقرار  تأثیرموضوع مورد بحث را تحت  میطور مستق به یابزار حکومت

م غر یما عل. در کشور کنندیم یرا سازمانده تیبه شدت مالک گردی هايدستورالعملو  ها،برنامه ها،ياستراتژ ها،استیمقررات، س

 بیبه تصو يشهرساز نهیدر زم یمتنوع اریو مقررات بس نیقوان یول گذرد،یسال نم از صد شیب يدارشهر سیسأاز زمان ت نکه،یا

 ،يساز مسکن ،يساز ساختمان هايبرنامه و هاطرح رايو اج هیته هناظر به نحو میمستق ریغ ای ممستقی هااست که اکثر آن دهیرس

  .باشدمی هابه آن یشهروندان و خدمت رسان یبهداشت ،یمنیا ،ینمسائل ف يشهرها و توجه به حفظ و ارتقا یآبادان ،يشهرساز

  

  مرتبط قوانین تاریخچه از مختصري. 1ل جدو

  توضیحات  سال  عنوان قانونی یا ضابطه 

اسناد 

  باالدستی

  قانون مدنی

 )143(ماده )504(ماده

  )35(ماده )31(ماده )144(ماده

1307  

موات و مباحه  یکس که از اراض هر دشو یم حیتصر 144و  143مواد در 

اطراف  اءیو اح شودیمالک آن قسمت م ،کند اءیرا به قصد تملک اح یقسمت

قانون مذکور  31هرچند در ماده  .باشدیم زیآن ن موجب تملک وسط نیزم

مگر به حکم  ،کرد رونیب توانیرا از تصرف صاحب آن نم یمال چیآمده که ه

توجه به حفظ حقوق مالکانه و  نیشتریبه هرحال در قانون مزبور ب یول .قانون



 

 83 

 اعیان و عرصه به اعیانی سند تبدیل قانونی راهکارهاي شناسایی و بریانک قلعه اعیانی اسناد گیريشکل روند بررسی

 داردیمقرر م 35اشخاص شده است. چنانچه در ماده  تیاحترام به حقوق مالک

 خالف آن ثابت شود. نکهیمگر ا ،است مالکیت لیدل تیعنوان مالک تصرف به

  دارد. اشاره به حق اعیان 504 ماده

  .شودیمالک آن شناخته م ،کند ایرا اح یموات نیهر شخص، زم  1309-1286  قانون بلدیه

  قانون ثبت اسناد و امالك کشور
  بهمن

1310  

ثبت  ،شود یم ایشده  لیکه اداره ثبت تشک یقانون در نقاط نیا 9ماده طبق 

که ملک  یقانون کس نیهم 22ماده طبق  .است یمنقول الزامریاموال غ هیکل

 ، اشخاص در48 مادهطبق . شودیمالک شناخته م است، به نام او ثبت شده

شده در محاکم  خود نسبت به امالك ثبت تیمالک ينابم بر توانند یم یصورت

مالک  ،یکنند که به موجب سند رسم یاقدام ایمطالبه کرده  یو ادارات، حق

با ابراز سند  تواند یدر موارد مزبور شخص نم نرایآن ملک شناخته شوند. بناب

پروانه ساختمان  ،ياز شهردار ایو  دیاز دادگاه، حکم خلع  لمثا رايب ،يعاد

  دارد. اشاره به حق اعیان 104ماده  1.ردیملک را بگ

  موات اطراف تهران یقانون ثبت اراض
و  1331

  1339 هیاصالح

 هاي معینی توسط اشخاص ممنوع ثبت اراضی موات اطراف شهرها تا شعاع

دارد پس از آن دیگر تقاضاي ثبت پذیرفته نخواهد  مقرر میاین قانون و  است

ها باید اراضی مزبور را تصرف و به نام خود به  دولت و شهرداري. همچنین شد

  ثبت برسانند.

  باشد.  اولین قانون مخصوص نوسازي شهرها می  1347  يو عمران شهر يقانون نوساز

  13/4/1365  شده) ی(ملغ قانون ثبت 148و  147ماده 

که  هایینیزم تیصدور سند مالک یموانع قانونوجود  خأل دادن پوشش

 هادر آن ،نامه بدون داشتن قول ایو  ياشخاص با در دست داشتن قولنامه عاد

 رايو تالش ب یمشکل اجتماع کیآن به  لیکرده بودند و تبد یانیاع جادای

داشتن  يایگونه اشخاص که از مزا نینسبت به رفع مشکل ا حلیاتخاذ راه

بر ملک خود  یرسم تیاعمال مالک توانستندیبودند و نم ممحرو تیسند مالک

  .کنند

  13/4/1365  قانون ثبت 3و  2و  1اصالح مواد 

ت ئجدید تحت عنوان هی هیئت ،هاي قبلی تئجاي هی این قانون به 2در ماده 

اند حداکثر ظرف مدت سه سال اعالم  بینی شده که مکلف حل اختالف پیش

  نمایند.  رأي

 یو فرهنگ یقانون برنامه سوم توسعه اجتماع

  )141ماده  5(بند  رانیا یاسالم يجمهور
1379  

هایی که مالک عرصه آن در دسترس  به منظور حل مشکل متصرفین زمین

قیمت عادالنه روز با اجازه ولی  اند، نیست و خود متصرفین صاحب سند اعیان

منظور  و به حسابی که بدین شود؛ می فقیه یا فرد مجاز از طرف ایشان تعیین

و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند  گردد؛ می واریز ،کند مشخص می

شده  یا نماینده معرفی مالکاندرصورت مراجعه  .نماید مینام متصرفین اقدام  هب

  گردد. پرداخت میشده به آنها  وجه دریافت ،از طرف آنان

قانون ثبت تا  148و  147مواد  دیقانون تمد

22/9/1383  
  ـــــــــــــــــــ  1359

                                                             
متعهد به انجام  است؛ ملک یباشد که مالک رسم یمدع ،ياست که اگر خواهان با استناد به سند عاد رفتهیپذ ییقضا هیکور روذبا وجود مواد م .1

انتقال  یسند رسم میالزام به تنظ يو دعوا است؛ نسبت به امالك مزبور منعقد کرده ياست که به صورت عاد یعیعقد ب یسند رسم میتنظ فاتیتشر

 .شودیم دهیدعوا شن نیا ؛دیاقامه نما
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و عرضه  دیاز تول تیو حما یقانون سامانده

  مسکن
1387  

این قانون حمایت از بهسازي و نوسازي و تولید و عرضه  2ماده  7در بند 

کید قرار أهاي غیررسمی مورد ت و سکونتگاهمسکن در بافت فرسوده شهري 

  گرفته است.

  دارد. رأيحل اختالف و صدور  هیئتکید بر تشکیل أت 9ماده   29/10/1389  فرسوده يها بافت يو نوساز ایقانون اح

و  یاراض یثبت تیوضع فیتکل نییقانون تع

  یفاقد سند رسم يها ساختمان
20/9/1390  

. در آن شده است نیقانون ثبت تدو یاصالح 148و  147براساس همان مواد 

بود  148و  147که در مواد  اياستفاده سوء يها و راه راداتیتا ا دهیگرد یسع

  .برطرف شود

و  یاراض یثبت تیوضع یراینامه اجنییآ

  یفاقد سند رسم يها ساختمان
  ـــــــــــــــــــ  1391

 قانون ثبت 148و  147ماده . 2-6-1

ها هایی که اشخاص با در دست داشتن قولنامه عادي و یا بدون داشتن قولنامه در آنصدور سند مالکیت زمینموانع قانونی 

حلی نسبت به رفع مشکل این گونه اشخاص اتخاذ راه رايایجاد اعیانی کرده بودند و تبدیل آن به یک مشکل اجتماعی و تالش ب

توانستند اعمال مالکیت رسمی بر ملک خود کنند، سازمان ثبت را بر آن داشتن سند مالکیت محروم بودند و نمی که از مزایاي

اسالمی تقدیم کند  رايعالی قضایی و دولت، به مجلس شو رايوسیله شواي را تدوین و به رفع این مشکل، الیحه رايداشت تا ب

اسالمی رسید و به  رايب مجلس شوبه تصوی 1365تیرماه  31در  »قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبت«که در نتیجه آن 

 رايالزم ب رأيتا به نوبت، رسیدگی و  ؛شده تسلیم دارند هاي تعیینمردم، یک سال فرصت داده شد تا درخواست خود را به هیئت

مقررات این  .هاي مذکور صادر شود. قانون مذکور، اصالح و مدت تعیین شده بارها تمدید شدصدور سند مالکیت ایشان از هیئت

ها در ) به قانون ثبت، الحاق گردید. با وجود مزایا و معایبی که قانون مذکور داشت، و شرح آن148) و (147قانون به عنوان مواد (

در مواردي که متصرف با در دست داشتن سند عادي « دارد:) قانون ثبت مقرر می147گنجد، بند ششم ماده (بحث کنونی ما نمی

رسیدگی  هیئت ؛شود) این قانون ارجاع می148) ماده (2می دارد، موضوع به هیئت حل اختالف موضوع ماده (تقاضاي سند رس

نحو تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به ؛کندنموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعالم می

تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض واصل شود، معترض به دادگاه صالح هدایت  مقتضی آگهی نماید. درصورتی که ظرف دو ماه از

شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض نرسد، اداره ثبت طبق مقررات، سند می

   .»واهد بودمالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخ

تواند به دادگاه درخواست بدهد و ابطال آن را ، بیانگر آن است که با وجود صدور سند مالکیت، متضرر می»6« قسمت اخیر بند

) قانون ثبت، پس از انقضاي مدت اعتراض و به طریق اولی پس از ثبت ملک 24. این درحالی است که به موجب ماده (تقاضا کند

عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر، خواه  عواي این که، در ضمن ثبت تضییع حقی از کسی شده، نه بهو صدور سند مالکیت، د

  شود.) قانون ثبت محسوب می24) استثنایی بر ماده (147ماده ( »6« حقوقی یا جزایی پذیرفته نخواهد شد؛ از این رو بند

صاحب  نامه قانون ثبت اسناد و امالك) است که به (آیین 104و  (قانون مدنی) 504مادتین  در مشروطه حقوق جمله از اعیان حق

  کند.  ط مربوطه اعطا میرایبرداري مستمر از اعیانی مورد نظر و هم حق اخذ سند مالکیت را البته با جمع ش آن، هم حق بهره

  )141ماده  5(بند  رانیا یاسالم يجمهور یو فرهنگ یقانون برنامه سوم توسعه اجتماع. 2-6-2

اند،  هایی که مالک عرصه آن در دسترس نیست و خود متصرفین صاحب سند اعیان به منظور حل مشکل متصرفین زمین

کند،  منظور مشخص می شود؛ و به حسابی که بدین قیمت عادالنه روز با اجازه ولی فقیه یا فرد مجاز از طرف ایشان تعیین می
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 نماید. درصورت مراجعه مالکان یا نماینده اقدام می نام متصرفین صدور سند به اسناد محل نسبت به ثبت اداره گردد؛ و واریز می

  گردد. شده به آنها پرداخت می از طرف آنان، وجه دریافت شده معرفی

  30/9/1390مصوب  هاي فاقد سندقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان. 2-6-3

خواستند کسانی که می، اصالحی قانون ثبت به اتمام رسید 148و  147ساله مواد  مهلت پنج 1383با توجه به اینکه در سال 

. شدنددچار سردرگمی و بی تکلیفی و در زمان اعتبار قانون اقدام نکرده بودند، هاي خود سند بگیرند اراضی و ساختمان رايب

ه رائبه مجلس ا 1390هاي فاقد سند رسمی را در سال کلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانت الیحه قانون تعیین تن دولرایابنب

هاي  راه و اصالحی قانون ثبت تدوین شده است، سعی گردیده تا ایرادات 148و  147نمود. در قانون جدید که براساس همان مواد 

دلیل سرعت تصویب و عدم دقت کافی از ایراد و برطرف شود. اما این قانون نیز به ،بود 148و  147اي که در مواد استفاده سوء

  باشد.می 148و  147نقاط قوت بسیاري نسبت به مواد  راينقص به دور نمانده است البته در عین حال دا

  رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی ثبتی وضعیت یرایاج نامه آیین. 2-6-4

 ،یفاقد سند رسم يها و ساختمان یاراض یثبت تیوضع فیتکل نییقانون تع 18و  17، 15مقرر در مواد  فیتکال رايدر اج

و  هاتئیه یدگیجلسات، نحوه رس لیتشک بیمتضمن ترت ینامه اجرائ نییآ ،یاسالم رايمجلس شو 20/9/1390مصوب 

  .رسید بیوبه تص یکرد وجوه قانوننهیو هز افتیو نحوه در ،کارشناسان

  ندها و روندهاي موجودرایف .2-7

هاي فاقد سند رسمی، درخواست سند به روش حضوري پذیرفته طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

یا درگاه (پورتال) سازمان به نشانی  www.sabiemelk.irنام در سامانه الکترونیکی شود و فقط از طریق ثبتنمی

www.ssaa.ir  .مراجعه  قینامه از طرنییمقررات قانون و آ رايدر اج تیصدور سند مالک یمتقاض ،حاضرحال درقابل انجام است

 ریتصو از،ینو اسکن مدارك و مستندات مورد یکیفرم تقاضانامه الکترون لیسازمان ثبت اسناد و امالك و تکم یکیبه درگاه الکترون

تواند همچنین متقاضی درصورت تمایل می .دنماییارسال م هیئت رخانهیپست به دب قینقشه را از طر لیمصدق مدارك و فا

ی مراجعه نماید. دفاتر اسناد رسمی به جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیک و ارائه مدارك مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسم

پس از تکمیل فرم الکترونیک تقاضا، نسبت به ارسال مدارك مورد نیاز به  ،نامه نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین

  نمایند.ها اقدام میهیئت

 گرفته در آن . محدوده موردمطالعه و اقدامات صورت3

  تاریخچه قلعه بریانک . 3-1

زاده  بیرونی غرب تهران قدیم را در خود دارد. محله امام  گیري سکونت در محدوده هاي اولیه شکل یکی از هستهاین محله 

هاي  ترین دروازه باروي تهران دوره قاجار در کنار راه یکی از مهم و   هاي خارج از برج ، قلعه جی و قلعه بریانک از آبادي(ع)حسن

معروفیت این دروازه به جهت تردد اروپاییان و جهانگردانی بوده که به تهران سفر  شهر، دروازه قزوین بوده است. شهرت و

ها قلعه  محل این دروازه در ابتداي خیابان قزوین بوده است. در میان این آبادي .اند شده و از این دروازه وارد شهر می اند  کرده می

نیز در  (ع)زاده معصوم ربابان متعددي که داشته، از همجواري امامبریانک از شهرت بیشتري برخودار بوده و عالوه بر خوانین و ا

از بافت جمعیتی  (ع)حسن  زاده بیرون از برج و باروي خود برخوردار بوده است. با این حال قلعه بریانک و جی نسبت به محله امام

   تري برخوردار است. قدیمی
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  باروي تهران قدیمگیري محله در کنار برج و شکل. 1شکل 

  هاي مرتبط مستندنگاري اقدامات نهادها و دستگاه. 3-2

به مستندنگاري اقدامات ، یک هاي مرتبط و توضیح مختصري راجع به وظایف هر در این بخش ضمن معرفی دستگاه

  پرداخته خواهد شد. چنار بریانک و هفت تویژه اقدامات دفتر خدمات نوسازي محال همدیریتی صورت گرفته و ب

شهرسازي، اداره منابع طبیعی، شهرداري ، وتوان به وزارت راه  ها و نهادهاي اصلی دخیل در مالکیت میاز جمله سازمان

چنار اشاره نمود  هفتو  بریانکت اري محله و دفتر خدمات نوسازي محالرایسازمان ثبت اسناد، سازمان نوسازي شهر تهران، شو

  شود.تفصیل توضیح داده میکه در ذیل به 

  شهرداري. 3-2-1

طبق قانون شهرداري در  ، شهرداريدر خصوص نحوه مواجهه شهرداري با امالك اعیانی و نحوه صدور جواز در این امالك

  باشد. و در غیر این صورت صدور جواز مقدور نمی استمجاز به صدور جواز سند عرصه و اعیان،  ارائهقبال 

هاي  کار به آپارتمان با دادن پایان 85تا  79هاي  بین سال 10ابولفضل حسینی شهردار منطقه   ساله 6در دوران تصدي 

و روند صدور پروانه در  طور موقتی برطرف شدنوسازي شده در امالك مذکور، یکی از مشکالت اصلی نوسازي این امالك به

به گرفتن سند تفکیکی اعیانی از سازمان ثبت اسناد  موفق ،کار  انهاي نوساز پس از گرفتن پای . آپارتمانکردمحدوده افزایش پیدا 

، (دکتر دادخواه) منطقه اما پس از آمدن شهردار جدید ند.موفق به فروش واحدهاي نوساز خود شد مالکانگذاران و  شده و سرمایه

روند نوسازي تا حدودي  تصدي آقاي نادر کرمی  در دورهالبته مجدداً . شد کار، تقریباً متوقف روند نوسازي به دلیل عدم دادن پایان

  گرفت.دوباره رونق 

 کیدابراز نمود و تأباره او نیز نظر مثبتی در این ،طی جلسه با معاون شهرسازي شهرداري تهران ،1390سال  ، درعالوه بر این

توجهی از این کار مربوط به سازمان ثبت اسناد و  که این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما از آنجا که بخش قابلکرد 

تواند این مشکل را برطرف کند. به عبارت دیگر دستور یا قانون مشخصی در این زمینه  امالك است؛ شهرداري به تنهایی نمی



 

 87 

 اعیان و عرصه به اعیانی سند تبدیل قانونی راهکارهاي شناسایی و بریانک قلعه اعیانی اسناد گیريشکل روند بررسی

رح شد و شهر تهران این موضوع مط راياي با مهندس چمران رییس شو در همان سال، طی جلسه ،ها وجود ندارد. عالوه بر این

طور  هو در زمان تصدي فرامرز عظیمی نیز ب 90بر این اساس در اوایل دهه  .در آن جلسه مهندس چمران نیز وعده پیگیري داد

سند عرصه و اعیان شده بود و به همین دلیل خیلی با  ارائهکه صدور پایانکار منوط به  طوري ؛ بهمشروط جوازهایی صادر گردید

باشد در حال حاضر  میخود متصور  رايکننده جواز ب ان مواجه نشد و با توجه به حق و حقوقی که دریافتو سازندگ مالکاناستقبال 

  شود. میاین گونه امالك جواز صادر ن رايب

کنیم که قسمتی از  مییید أما هم ت« :گفت 10محمدجواد فوالدي کارشناس حوزه معاونت شهرسازي شهرداري منطقه 

با جدیت این موضوع را پیگیري  10معاونت شهرسازي منطقه  .ندا چنار با مشکل سند اعیانی مواجه امالك واقع در محله هفت

تر به  تعیین تکلیف این امالك مکاتباتی انجام شده تا هرچه سریع رايکند و با معاونت شهرسازي و معماري شهر تهران ب می

طور حتم  به ،وضعیت مالکیت این امالك مشخص شود ترین مطالبه مردم این بخش از محله پاسخ داده شود. چنانچه مهم

  »نوسازي بخش وسیعی از بافت فرسوده موجود در این بخش محله انجام خواهد شد.

 سازمان ثبت اسناد و امالك  

این امر  است. حقوقی و قضایی جامعه، همواره مورد توجه  کننده امنیت اقتصادي، ترین نهاد تضمیننهاد ثبت به عنوان اساسی

دستیابی به این امنیت  رايهاي ثبت امالك، بط اجتماعی خود و اقتباس از یکی از نظامرایاي باتوجه به شسبب شده هر جامعه

   ).7 :1390 (حصاري، تالش کند

اي ماده به تصویب رسید. براساس این قانون اداره 139 باتحت عنوان قانون ثبت اسناد  21/12/1290اولین قانون در سال 

  داد.  سیس شد و امور ثبتی را انجام میأهاي محاکم بدوي و وزارت عدلیه تمرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل در حوزه

ند ثبت اراضی و رایمشکل اسناد قلعه بریانک از آغاز ف«)، یس سابق اداره ثبت غرب تهرانئر(کوبی  به گفته آقاي مخمل

اداره ثبت خود را موظف دانسته تا مالک همه امالك را شناسایی و ثبت دفاتر راکد کل نماید. که   . زمانیاست امالك شروع شده

 مالکاناین اراضی به نام عمده  ،اند با توجه به اینکه اغلب ساکنان رعیت بوده و بعضا شناخته شده نبوده یا مهاجر محسوب شده

  »ثبت گردیده است.

  دفاتر ذیل خواهد بود: رايهر اداره یا دایره ثبت اسناد و امالك دا ،نامه قانون ثبت آیین 1مطابق ماده 

 - 6 ء؛دفتر گواهی امضا -5 ؛دفتر ثبت موقوفات -4 ؛شده دفتر امالك توقیف -3 ؛دفتر نماینده امالك -2؛ دفتر امالك -1

 -11 ؛دفتر اسناد رسمی -10؛ هاشرکتدفتر ثبت  -9 ؛المالک دفتر امالك مجهول -8 ؛هادفتر توزیع اظهارنامه -7 ؛ها دفتر سپرده

  .ها دفتر آمار و ثبت اظهارنامه -12 ؛ ودفتر ثبت قنوات

اما طبق  .رسد اطالعات امالك قلعه بریانک در یک یا چند مورد از دفاتر فوق موجود باشد با توجه به تعاریف فوق به نظر می

تاکنون پاسخ مناسبی در خصوص نام  ،ب تهران به عمل آمدههاي مکرري که در طول چند سال گذشته از اداره ثبت غر استعالم

است، آوري شده  هاي مختلف جمع عرصه امالك قلعه بریانک داده نشده است. اما از مکاتبات پراکنده که از پرونده مالکان

  :شرح ذیل وجود دارد توان استنباط نمود که در اداره ثبت غرب تهران دو نوع تلقی از وضعیت مالکیت امالك قلعه بریانک به می

  باشد. می(ها)  الف) امالك قلعه بریانک متعلق به کمپانی

المالک  امالك قلعه بریانک جزو امالك مجهول اند، اصلی فوت و وراث آنها تعیین نگردیده مالکانب) با توجه به اینکه 

  گردد. میمحسوب 

  -مجهول به امالك مشخصاً که است شده توسعه سوم برنامه قانون 141مشهود است استناد به ماده  2شکل  در که گونه همان
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ی فرمان حضرت امام(ره) صورت گرفته شاعبه امالك توقیفی رایالمالک اشاره دارد. عالوه بر این و از آنجا که استعالم از ستاد اج

  باشد. مینیز مطرح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ه)ر(ی حضرت امامرای. نمونه پاسخ استعالم ستاد اج2شکل 

  

و در این  کرده استن ارائهآقاي شاکري رییس اداره ثبت غرب تهران در خصوص مالکیت عرصه این امالك پاسخ روشنی 

در حال حاضر از طریق سامانه الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت قابل حل  مسئلهاین « خصوص معتقد است:

درخواست خود را پیگیري نمایند و چنانچه مدرکی دال  ssaa.ir طریق سایتتوانند از  می مالکاناست و هیچ مشکلی وجود ندارد. 

 ،و تنها مسیر اعالم درخواست مسئلهطرح  هبه گفته ایشان تنها را »نموده تا مورد بررسی قرار گیرد. ارائهبر مالکیت عرصه دارند 

باید  مالکانکه  بود این مدآ میاظهارات ایشان بر  آنچه از وجود ندارد.تشکیل پرونده در سامانه مذکور بوده و راهی غیر از این 

دهنده خرید عرصه (با واسطه یا مستقیم) از مالک اصلی و اولیه باشد که این امر با توجه به فوت مالک  کنند که نشان ارائهسندي 

  محال است. ،به شکلی که مطرح شده ،اصلی

در حال حاضر «گوید:  مینیز حل اختالف مستقر در اداره ثبت غرب تهران  هیئتآقاي احمدي نماینده اداره ثبت در 

 رأياي موفق به دریافت  منفی مواجه شده و تاکنون هیچ پرونده رأيهاي مربوط به اسناد اعیانی قلعه بریانک همه با  پرونده

اي مبنی بر خرید عرصه  نامه به گفته ایشان متقاضیان دریافت سند عرصه باید مبایعه »مثبت (دریافت مالکیت عرصه) نشده است.

  منفی همراه خواهد بود. رأينمایند و در غیر این صورت درخواست آنها با  ارائهملک 

 (ره) ی فرمان حضرت امامرایستاد اج  

قانون برنامه سوم توسعه  141ماده  5ی فرمان حضرت امام(ره) در موضوع بحث این پژوهش مستند به بند راینقش ستاد اج

هایی که مالک عرصه آن در  منظور حل مشکل زمین باشد که طبق این قانون به می رانیا یاسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع

قیمت عادالنه روز با اجازه ولی فقیه یا فرد مجاز از طرف ایشان تعیین ، اند دسترس نیست و خود متصرفین صاحب سند اعیان
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نام  گردد؛ و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به کند، واریز می منظور مشخص می شود؛ و به حسابی که بدین می

  مالک اولیه پرداخت خواهد شد. شده از متقاضی به وجه دریافت مالکانبدیهی است در صورت مراجعه  نماید. متصرفین اقدام می

شده را به  وجه تعیین ،ی مراجعه و پس از تعیین قیمترایالمالک باید به ستاد اج به عبارتی متقاضی ثبت عرصه امالك مجهول

  کند واریز نماید. میی تعیین رایحسابی که ستاد اج

باشد که مطابق تصویر  شده نیز می امالك توقیفی فرمان حضرت امام(ره) عالوه بر موارد فوق مرجع رسیدگی به رایستاد اج

  باشد. اي نمی ریانک جزو امالك توقیفی و مصادرهامالك قلعه باست که یید شده أت زیرنامه 

  

  
  . نامه عدم توقیف امالك قلعه بریانک3شکل 

  

کدام از امالك قلعه  هیچ ،در حال حاضر« گوید: ی فرمان حضرت امام(ره) میرایآقاي دودانگه نماینده امور امالك ستاد اج

  »کند. ی در این خصوص اظهارنظر نمیرایی نبوده و ستاد اجرایهاي توقیفی مورد پیگیري ستاد اج بریانک جزو پرونده

در مورد این پرونده قبل از « گوید: میی فرمان حضرت امام(ره) در این زمینه رایهمچنین آقاي دورانی معاون امالك ستاد اج

 ،کند میی در این موضوع ورود نرایکه پاسخ اداره ثبت اسناد مبنی بر اینکه ستاد اج است، ی استعالم شدهرایاجاین نیز از ستاد 

المالک نیستند. بلکه بنا به اعالم اداره ثبت مالک مشخص  داده شده است. به نظر ما این امالك از اساس بالصاحب یا مجهول

برداران به نوعی مجهول بوده که  ن به نظر ما ارتباط مالک زمین و ساکنان و بهرهرای. بناباند داشته و وراث مالک نیز در دسترس

بندي کارشناسان  ی فرمان حضرت امام(ره) گنجانده نشده است. بر اساس جمعرایحل این موضوع در حیطه وظایف ستاد اج

 اند، بضاعت از اقشار طبقه پایین و کم ی و با توجه به اینکه مالک اراضی مشخص است و ساکنان اغلبرایحقوقی و قضات ستاد اج

  »ورود نخواهد کرد. مسئلهی در این رایستاد اج

  تهران استانسازمان مسکن و شهرسازي  

به  است.قانون زمین شهري را مورد بررسی قرار داده  12این سازمان سابقه طرح اراضی مورد تقاضا در کمیسیون ماده 

  اي از پاسخ نمونه زیر شکلقرار گیرد.  ،شناسایی شده طبیعی منابع اداره توسط ملی که اراضی جزو نباید تقاضا مورد اراضی عبارتی
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  باشد. هاي قلعه بریانک می شهرسازي فعلی) در خصوص یکی از پالكسازمان مسکن و شهرسازي (راه و  ماستعال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  12کمیسیون ماده  رأي. نمونه پاسخ استعالم 4شکل 

 کمپانی تبریزي میرمحمود: مالک عرصه  

ي مکرر شهرداري و دفتر نوسازي مبنی بر اعالم رسمی مالک یا مالکان عرصه قلعه بریانک اگرچه که ها رغم درخواست علی

اما مکاتبات اداري این اداره با سایر  ،اداره ثبت امالك غرب تهران هرگز مالک عرصه اراضی قلعه بریانک را معرفی ننموده است

بر مالکیت آقاي میرمحمود کمپانی تبریزي داللت دارد. از طرفی آقاي کمپانی تبریزي در زمان حیات  ،نهادهاي درگیر موضوع

  نموده است. ءاقرارنامه محضري به شرح ذیل مبنی بر عدم ادعا نسبت به این امالك امضا

  

  

  

  

  

  

  

  

   14/6/1380اقرارنامه میرمحمود کمپانی تبریزي . 5شکل 

  

  من نظر به« گوید: می بریانک قلعه امالك تبریزي مالک کمپانی میرمحمود تبریزي فرزند مرحوم کمپانی علی آقاي در این مورد
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اي در خصوص این امالك تنظیم  اداره ثبت تمایلی به انجام کار مردم قلعه ندارد وگرنه مرحوم پدرم در زمان حیات خود اقرارنامه

گونه ادعایی ندارد. بحث نامعلوم بودن وراث هم صحت ندارد. وراث  که نسبت به این امالك هیچاست کرده و در آن اعالم نموده 

ست. بحث این است که پدرم این امالك را به ا و اگر این امالك انحصار ورثه نشده بحث دیگري اند همگی مشخص شده

مشکالت  ایشان این از فوت . بعداست سند شده دریافت در زمان حیات ایشان پیگیر بوده موفق به که کسی هر و ساکنان بخشیده

 مالکاندهم. در طول سالیان گذشته خیلی از بو من از طرف خودم و بقیه وراث حاضرم هرگونه همکاري انجام است آمده  وجود هب

 در همگی و دنببر پیش کاري اند نشده موفق کدام هیچ . امااند شتهدا را خود امالك ثبت درخواست و اند کردهبه ما مراجعه 

  »برند. می سر هب بالتکلیفی

 سازمان نوسازي شهرتهران  

عنوان یکی از موانع  هاي فرسوده شهر همیشه مشکالت ثبتی حقوقی را به عنوان متولی بافت سازمان نوسازي شهر تهران به

قانون حمایت از احیا، بهسازي و  9ماده  رايو در راستاي حل مشکالت امالك فاقد سند و اج است نوسازي بافت مدنظر داشته

اي با اداره ثبت اسناد و شرکت مادرتخصصی  جانبه نامه سه تفاهم ،طور مشخص هب ،هاي فرسوده و ناکارآمد شهري نوسازي بافت

قانون حمایت از بهسازي و  9شدن مفاده ماده  یرایهاي اج و بخش عمده هزینهکرده است  ءعمران و بهسازي شهري امضا

  .گردیده استي فرسوده و ناکارآمد شهر تهران را متقبل ها نوسازي بافت

سازمان نوسازي شهر تهران نظر به اهمیت و ضرورت تسریع در روند نوسازي  ،1391در تابستان سال  ،بر این اساس

 –UTM(تهیه نقشه امالك بر اساس مختصات گونه اراضی  ند ثبت اینرایهاي فرسوده شهر تهران متعهد گردیده مقدمات ف بافت

  را تسهیل نماید.  اندازي دبیرخانه هیئت حل اختالف) تجهیز و راه -تهیه نقشه کاداستر اراضی

نامه که بر اساس قانون تعیین وضعیت امالك فاقد سند رسمی و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه  این تفاهم

نفره متشکل از نماینده ثبت اسناد، نماینده دادگستري و نماینده شرکت عمران و   مسکن تنظیم گردیده نیازمند تشکیل هیئت سه

به صدور یا عدم صدور سند خواهد داد. اما از آنجا که در  رأيط اراضی در نهایت رایبهسازي شهري بوده که پس از بررسی ش

قطعی صادر خواهد گردید، این امر با  رأيایشان  رأيو بر اساس  استارشناس دادگستري ند فوق تصمیم نهایی به عهده کرایف

 .شده استعدم استقبال قضات مواجه 

 هفت چناربریانک و  تدفتر خدمات نوسازي محال  

اعیانی در محله مستقر شده و با شروع مطالعات میدانی مشکل ثبتی حقوقی اسناد  1391دفتر نوسازي محله از مردادماه سال 

عنوان یکی از موانع عمده نوسازي بافت مطرح نموده و در طول چند سال گذشته اقدامات متنوعی در راستاي شناسایی و حل  به را

  :گردد به آنها اشاره می که ذیالًاست مشکل انجام داده 

 تشکیل بانک اطالعات امالك اعیانی  

پالك است که نزدیک به  250مشکالت ثبتی حقوقی این بخش از محله مربوط به حدود  ،ي میدانیها بر اساس برداشت

اند و با توجه به  بالتکلیف مانده گیرد. واقعیت امر این است که مردم ساکن در این امالك کامالً می خانوار را دربر 500

حل  رايضروري است راهکاري ب ن،ساکناوضعیت بحرانی امالك و فرسودگی شدید و همچنین ضعف بنیه مالی برخی از 

  .شوداتخاذ  مسئلهاین 

 انعکاس مشکالت محله در همشهري محله  

  گزارشی از مشکالت اسناد همشهري محله گر گزارش محلی و با همکاري يها نهادها و ارگان سازي حساس راستاي در
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  منتشر گردید. 1391 ماه دي 12مورخ  440شماره  10نامه همشهري محله منطقه  اعیانی و زوایاي مختلف آن در هفته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . موقعیت قرارگیري امالك اعیانی در محدوده قلعه بریانک6شکل 

  

 دعوت از خبرنگاران صدا و سیما و تهیه گزارش تصویري  

ي خبري شبکه پنج صدا و سیما که از مشکالت محالت شهر تهران گزارش تهیه ها در قالب برنامه، 1394ماه سال  دي

اسناد اعیانی قلعه مسائل مربوط به گزارشی از  ،شود میولین امر را در خصوص همان موضوع جویا ئو پاسخ مسکند  می

  بریانک تهیه و پاسخ مدیر کل ثبت اسناد و امالك تهران نیز در این خصوص پخش گردید.

 رونده در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسنادتشکیل پ  

تشکیل  مالکاناي از  که در این مدت عدهاست شروع شده  1391در سامانه الکترونیکی از سال  مالکانتشکیل پرونده 

اند. بر  مواجه شده هیئتمنفی  رأيسفانه تاکنون کسی موفق به اخذ سند عرصه نشده و همگی با أاما مت اند. پرونده داده

تشکیل پرونده نموده و در  مالکاندفتر نوسازي چند مورد از امالك قلعه بریانک را به وکالت از ، 1395این اساس در سال 

  د.باش حال پیگیري می

  ي امالك اعیانی در سامانه ثبت اسنادها مراحل پیشرفت پرونده. 2جدول 

 پرونده لیتشک يریگیشماره پ ینام متقاض فیرد
 /خیتار

 مرحله
 تیوضع

  منفی رأيصدور   25/11/95  1391  139114401078004045  سیدمصطفی میرصانح  1

 یمنف رأيصدور  25/11/95  1391  1391114401078004046 يآباد شهناز مبارك  2

 یثبت تیاستعالم وضع 31/6/95 1395 1395114401045000005 يزدیجعفر ا  3

 یثبت تیاستعالم وضع 31/6/95  1395 1395114401045000006 یسجاد دهقان  4

 یثبت تیاستعالم وضع 31/6/95 1395 1395114401045000004 يزدیجعفر ا  5

 ابالغ و قرار 14/1/96 1395 1395114401045000113 يرمحمدیاصغر م یعل  6

  ابالغ و قرار 14/1/96 1395 1395114401045000113  اکبري مهدي علی  7

  ابالغ و قرار  14/1/96  1395  1395114401045000111  اکبري رحیم علی  8
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مشهود است. اول اینکه مدت زمان  ها دو مشکل اصلی در روند بررسی پرونده ،دهد میطور که جدول فوق نشان  همان

نهایی صادر شده و از  رأي 1395در انتهاي سال  1391ي سال ها پرونده رايبه نحوي که ب ؛بر است رسیدگی بسیار کند و زمان

  متقاضی صادر نگردیده است. رايصادرشده نیز منفی بوده و سند عرصه ب رأيطرفی 

 اقدامات مالکان اعیانی  

در سالیان گذشته تعدادي از دارندگان اسناد اعیانی قلعه بریانک نیز درخواست تقاضاي تبدیل سندهاي خود را از طریق ماده 

ي بعد با دریافت مبلغی پول از طرف سازمان ثبت اسناد و ها ها در سال و این درخواست اند هقانون ثبت اعالم کرد 148و  147

  .منجر به صدور سند براي آنها شده استباالخره  ،هاي سراسري امالك، جهت دادن اطالعیه در روزنامه

حل اختالف مستقر در اداره ثبت غرب  هیئت رأينامه و سند عرصه و اعیان صادره بر اساس  تصویر نمونه دعوت زیردر 

  شده است. ارائهیکی از امالك قلعه بریانک  رايتهران ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ت حل اختالف مستقر در اداره ثبتئ. نمونه دعوتنامه هی7شکل 

  

  

  

  

  

  
    

  

  
  رسیدگی مستقر در اداره ثبت غرب تهران  هیئت رأي. نمونه سند عرصه صادره بر اساس 8شکل 
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 افراداز ي ا سودجویی عده رايراه را ب است، آوردهوجود  هاهالی محله و مالکان ب رايدر کنار تمام مشکالتی که ب  لهئاین مس

و هیچ اتفاق مثبتی  تا به بهانه رفع مشکل ثبتی حقوقی امالك مبالغ هنگفتی از برخی مالکان ناآگاه گرفتهکرده است هموار  نیز 

  اند. نیز رقم نزده

  

  

  

  

  

  

  

نمونه سند عرصه و اعیان صادره که . 9شکل 

نویس به مالکیت اعیان  با توضیحات دست

  است. تبدیل گردیده

  پیشنهادات ارائهگیري و  نتیجه. 3

توان  با توجه به مسائلی که در ارتباط با روند اخذ سند عرصه و اعیان در قلعه بریانک ارائه شد، و قوانین شرح داده شده، می

  گرفت:موارد زیر را نتیجه 

  ز قانون ثبت اسناد و امالك، براي سند رسمی می توان بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستري، ا 93و  92مطابق مواد

رغم اقرارنامه محضري مالک (میرمحمود کمپانی  حالی علی در نمود، اجراییه صدور تقاضاي سند، کننده تنظیم دفترخانه همان

 متقاضیان سند عرصه صادر نگردیده است. رايکنون بتبریزي) که حکم سند رسمی دارد تا

  ن رایعرصه امالك اعیانی قلعه بریانک صادر نشده است. بناب رايب قانون ثبت اسناد و امالك 22ماده سند قطعی ناظر به

عالوه  توان استنباط نمود که مالکان اصلی (وراث مرحوم کمپانی تبریزي) ادعایی در خصوص مالکیت این امالك ندارند. می

بر این طبق مذاکرات کارشناسان پروژه با وراث مرحوم کمپانی تبریزي امکان تنظیم مجدد اقرارنامه محضري از سوي وراث 

 .تهیه اقرارنامه محضري در حال انجام استقابل ذکر است که  وجود دارد.

 ،کند، می رفتار آن با مالک مانند و دارد اختیار در مالی که شخصی. است مالکیت اثبات دیگر راه طبق قانون مدنی تصرف 

صالح اعالم  شود. که در مورد اراضی قلعه بریانک تاکنون شخصی در مراجع ذي ثابت آن خالف اینکه مگر است مال مالک

  شکایت ننموده است.

 خود تقاظاي در انتظار تعیین تکلیف طوالنی بسیار زمان بریانک قلعه امالك عرصه سند صدور متقاضیان از آنجا که

و با توجه به اینکه تاکنون هیچ  ؛اند) قطعی دریافت کرده رأي 1391-1392 ي سالها (در حال حاضر فقط پرونده مانند می
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صورت پایلوت  هشده ب ي تشکیلها شود تعداد معدودي از پرونده پیشنهاد میاست؛  اي موفق به دریافت مالکیت عرصه نشده پرونده

  قرار گیرد و خارج از روال معمول و با سرعت بیشتري مورد بررسی قرار گیرد.ت حل اختالف ئدر دستور کار هی

  رفع مشکل اخذ سند در محدوده قلعه بریانک پشتیبانی و بسترسازياقدامات پیشنهادي در راستاي  

  شود: میدر سه بخش مجزا پیشنهاد  مالکانند بسیار کند بررسی تقاضاي رایپشتیبانی و بسترسازي با توجه به ف

  تهیه بانک اطالعات امالك الف) 

تکمیل  رايرسد ب میاما به نظر است، ي میدانی محدوده قلعه بریانک با دقت و ریزبینی انجام شده ها اگرچه برداشت

برداشت میدانی و مصاحبه  ،ها برخی اطالعات از قبیل تعداد مالکان هر پالك و شناسایی سیر تحوالت مالکیت پالك

  ضروري است.  مالکانعمیق با 

  مالکانسازي  حساس  ب) 

 ،شود میقلعه بریانک پیشنهاد  مالکان اکثرندهاي بسیار طوالنی موجود و از طرفی سن باالي رایبا توجه به ف

ند دریافت سند عرصه در دستور کار قرار گیرد. این رایعنوان بخشی از ف به ،نسبت به موضوع مالکانسازي  حساس

  زیر میسر خواهد گردید: موارد رايموضوع از طریق اج

o رسانی پالك به پالك اطالع  

o رسانی از طریق حضور در مراسم محلی ساکنان اطالع  

o بروشور و ...ها رسانی از طریق نشریات، روزنامه اطالع ،  

o هاي آموزشی مرتبط با موضوع برگزاري کارگاه 

  ج) اقدامات ویژه

o هیئت رأيي تشکیل پرونده و صدور ها مین هزینهأت  

o هیئت رأيند تشکیل پرونده و صدور رایگري ف تسهیل 
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  1افراز اسناد مشاع (نمونه: محالت اتابک و مینابی)

  

  شرکت ویرا شهر پایدارکننده:  تهیه

  15منطقه  2ناحیه دفتر خدمات نوسازي 

  1396سال تهیه: 

  

  04606: تجربهشماره 

  

  

  چکیده

فرسوده محالت اتابک و مینابی در یک دهه اخیر مشکالت زیادي به وجود آمده است که چنانچه از  به دنبال نوسازي بافت

از جمله مشکالت بافت فرسوده (اعم از قطعات . ودتوان شاهد نوسازي به معناي واقعی کلمه ب آنها پیشگیري به عمل نیاید نمی

از آنجایی که امالك مشاع . هاي تجمیعی اشاره نمودقع در پروژهتوان به اسناد مشاع وانشده) می شده و قطعات نوسازي نوسازي

لذا بعد از ساخت و اتمام عملیات نوسازي و در هنگام درخواست سند ، باشند شده در سند می فاقد ابعاد و موقعیت دقیق و ثبت

این مشکالت زمینه . شود نمی هاي نوساز سند مالکیت تفکیکی صادر گردنند و براي آپارتمانتفکیکی آپارتمان دچار مشکل می

پیدا با در این راستا دفتر نوسازي تالش نمود که . کندن را براي نوسازي این امالك فراهم میاعدم مشارکت سازنده و مالک

ثري در راه نوسازي محالت اتابک و ؤگام م، کاري براي افراز اسناد مشاع و نوسازي امالك با سند مشاعنمودن فرایند و راه

روش انجام تحقیق . دشاب میهدف تحقیق حاضر مستندسازي روند افراز اسناد مشاع در محالت اتابک و مینابی . مینابی بردارد

 هايیتروا) و CBRر (استدالل موردمحو ندیفرآهاي توصیفی ـ تحلیلی است که براي توصیف موضوع مورد مطالعه از روش

اي و میدانی روش گردآوري داده و اطالعات اسنادي ـ کتابخانه. ه استشداستفاده ) Story Telling( یگوئ یتو روا یسازمان

قانون ثبت اسناد و  148 و 147، 9نتایج به دست آمده نشان داد که با اقدام از طریق مواد . مصاحبه فردي و گروهی) است(

نی که صدور سند مالکیت از راه عادي براي آنها توان براي اراضی و اعیامی، امالك کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

؛ کندیجاد میکه ا یاییدر کنار مزا، شود یکه وضع م یهر قانونالبته . سند مالکیت رسمی اخذ نمود، العاده طور فوق به، میسر نیست

بافت فرسوده محالت اتابک و هاي در محدوده. یستمستثنا ن، قاعده یناز ا یزبه دنبال دارد که قانون مورد بحث ن یزرا ن یبیمعا

شدن روند  بسا به علت طوالنی این قانون نتوانسته کارساز باشد و چه، به علت کند نمودن روند نوسازي بافت فرسوده، مینابی

   باشد افتاده تعویق به و سلب ناو مالک سازندگان سوي از نوسازي امکان، مشاع واقع در بافت فرسوده اسناد براي مالکیت سند صدور

                                                             
، 15منطقه  2شده در دفتر خدمات نوسازي ناحیه  تهیه »افراز اسناد مشاع (نمونه: محالت اتابک و مینابی)مستندسازي «این مقاله از پژوهش با عنوان . 1

 . استخراج شده است، 1396در سال 
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مانع جدید براي ، امالك مشاع و همچنین عدم دریافت تسهیالت وام بافت فرسودهنوسازي  شدن روند طوالنی این بر و عالوه

، حقوقی دارند-براي تسهیل نوسازي امالك واقع در بافت فرسوده که مشکل ثبتی، در این راستا. نوسازي این امالك شده است

  . سازماندهی و اجرا و بسترسازي و پشتیبانی پرداخت، هاباید به اصالح قوانین و تدوین دستورالعمل

  . محالت اتابک و مینابی، مشاعاسناد ، افراز، مستندسازي :ها کلیدواژه

  

  مقدمه. 1

که در میان دو یا چند ، اي استکلمه مشاع در لغت به معنی خاك بخش نشده و در اصطالح به معنی سرزمین بخش نشده

در واقع مال . بدون اینکه متصرفات آنان مشخص باشد، باشنددر جزء جزء مال مشترك شریک می مالکانتن مشترك باشد و 

اما از حیث ، یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است. مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشدمشاع 

ملکی ، تر ملک مشاعیساده به زبان. )947و فرهنگ عمید: ، جغرافیایی (حدود و مشخصات) مشخص نشده است (فرهنگ دهخدا

افراز گفته  فیتعر در. این اصطالح در مقابل مفروز قرار دارد، نشده است است که حدود و ابعاد آن به صورت دقیق در سند ذکر

 ایشرکاء و  نیب یتراض قیاز طر ایکه ، شودیاطالق م کیچند نفر شر ایدو  نیب یمنقول مشاع ریکردن مال غ میشده به تقس

مشترك از  تیبه مالک دنیاستقالل بخشدر واقع افراز . شودیانجام م، در قالب صدور دستور فروش توسط دادگاه ياجبار میتقس

 نیب يا مغازه ای نیزم، مانند خانه یمنقول ریطور مثال اگر مال غ به. از شرکا است یکیاز مال مشترك به  بخشهر  ياعطا قیطر

 تیکه در مالک ییآنجا از. را افراز کنند آن دیدو نفر بخواهند سهم خود را مجزا کنند با نیحداقل دو نفر مشاع باشد چنانچه ا

رسد تا اجتماع حقوق مالکان متعدد  میبه نظر  ياموال مشاع ضرور میلذا بحث تقس، باشدیقابل طرح م یهمواره مشکالت یمشاع

  . شودیم لیتبد یو اختصاص يافراز تیآنها به مالک یمشاع تیرفته و مالک نیدر ملک واحد از ب

و  نی(بخصوص در زم تیدر اندازه و ابعاد مالک تیکه قطع ییاما از آنجا، شودیشناخته م تیبه رسم یمشاع تیمالک گرچه

طول و عرض و ابعاد) مشخص  یبه عبارت ای ییایجغراف تی(موقع یاراض قیدق تیموقع گرید یساختمان) وجود ندارد و از طرف

در قالب  عیتجم ایو  يبه صورت معمول انفراد ينوسازبا توجه به آنکه . شد اهندملک با مشکل مواجه خو يلذا در نوساز، ستین

تک  ایمنگوله دار ( تیکه سند ملک یهرملک ها منوال نیبا در نظر گرفتن هرکدام ازا. ردگییانجام م یو شخص یتضامن، یمشارکت

در  عیو تجم يبه صورت انفراد ينوساز جهت تواندیم، شده نباشد تیمفروز و تثب، تیمدارك مالک ي) به نام مالک دارایبرگ

 يخواهد کرد و از سو دایپ رتیمغا يدر تطابق با گردش کار پرونده شهرساز يلکن گردش کار نوساز، مذکور اقدام کند هايقالب

ی و در ادامه عدم کیفکصورت مجلس تعدم صدور مسبب  نیو هم، شودینوساز انجام شده داده نمملک کار به  انیپا يشهردار

دلیل مستحکم بر این مهم در محالت اتابک و . گردداز سوي اداره ثبت اسناد و امالك می نوساز يهاواحد یکیاسناد تفک صدور

 20در این . پروژه تجمیعی انجام شده است 20سال اخیر تعداد  10 هاي سازمان نوسازي نوسازي است که طی سالپروژه، مینابی

یکی از دالیلی که تا کنون سازمان . زمین) آن مشاع بوده استپالك (قطعه  136پالك قرار داشته است که  220پروژه تعداد 

ي ها توان در وجود امالك مشاع در این پروژه مینوسازي موفق به اخذ سند مالکیت تفکیکی براي واحدهاي نوساز نشده است را 

  . تجمیعی دانست

انجام  یازن یشپ، ساختمان است و وجود سند يصدور سند برا یازن یشپ، کار یانپا یگواه، توان گفتیبنا به مراتب باال م

 نیا یبه خوب یمحل ریو غ یگذاران محل هیو سرما یمحل ساکنانبا توجه به آنکه . است یمعامله ساختمان در دفاتر اسناد رسم

است و از  را درمحله باال برده يگذار هیسرما سکیو ر کاهش داده استرا  ينوساز رعتس دلیل نهمی به اندموارد را درك نموده
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و همه این عوامل دست به دست هم داده  آورده است نییرا پا يگذارهیکرده و سود سرما شتریرا ب هیخواب سرماطرفی دیگر 

با سرعتی ، شهرداري تهران 15ي بافت فرسوده منطقه ها است که روند نوسازي در محالت اتابک و مینابی نسبت به محدوده

مراحل افراز اسناد مشاع ، ضروري است که در جهت تسریع روند نوسازي محالت اتابک و مینابیلذا ، کندتر به جلو حرکت کند

باید اشاره نمود که ، عالوه بر این مورد. انداز روشنی براي این مسیر حاصل گردد مشخص و به طور واضح تشریح گردد تا چشم

ملک (قطعه زمین)  2834ر بافت فرسوده مصوب و تعداد هکتاري محالت اتابک و مینابی د 205هکتار از مساحت  87قرارداشتن 

درصد آنها فرسوده و غیر  90هکتار) در محالت اتابک و مینابی وجود دارد که بیش از  79/35 با مساحت(با سند مالکیت مشاع 

- شمار می محالت بهي دیگر توجه به مسئله روند افراز اسناد مشاع در این ها قابل نگهداري هستند که این عامل نیز از ضرورت

  االت زیر مطرح شده است: ؤدر راستاي افراز اسناد مشاع در محله اتابک و مینابی س. رود

اي) و مشاع در محالت  قولنامه(هزینه) دریافت سند مالکیت براي امالك فاقد سند  سریع و کم، قانونی(فرآیند بهینه  -1

  اتابک و مینابی کدام است؟

شدن دریافت سند مالکیت مفروز و قطعی از طریق ستاد بازآفرینی بافت فرسوده در  اجراییکارهاي پیشنهادي براي راه -2

 شهر تهران کدام است؟  کالن

 

  پیشینه پژوهش . 2

هاي قبل از اسالم و مطالعات نشان داده است که سوابق ثبتی و انجام امور مربوط به ثبت حدود و مشخصات امالك به دوره

است  يسند، سند موجود در مورد ثبت امالك ترین یمقدبه طوري که . گرددیونان و روم باستان برمی، هاي ایراندر حکومت

از مستملکات کشور ، یشهر دونگ یاراض یمتقس ۀبه دست آمده است و نقش تلّو هاي يکه در حفار یشمتعلق به چند هزار سال پ

این . )3: 1389، دهد (شهري یمربع و مثلث نشان م، در اشکال ذوزنقه یرا در قطعات نسبتاً منظم هندس النهرین ینکلده واقع در ب

دلیلی مستحکمی است بر سابقه ثبت مالکیت و حدود مشخصات امالك توسط مردم و حاکمان در قدیم االیام است و چه بسا 

ر در کتب و خاطرات مرتبط هاي بسیاري در این زمینه صورت باشد که اطالعات دقیقی از آنها به دست نیامده است و بیشتتالش

براي ثبت اراضی مزروعی با قید  یوشبه دستور دار توانمی یرانا یخدر تاربراي نمونه . با حکام ایرانی به آنها اشاره شده است

مساحت و اضالع در دفاتر دولتی و به دستور انوشیروان براي ثبت معامالت نزد قضات و حتی ایجاد محلی به نام صدر دیوان خانه 

سابقه اولین قانون مدون در . )2: 1389، و در دوره صفویه گماردن یک قاضی شرع به تنظیم معامالت و اسناد اشاره نمود (شهري

که به علت ، )20: 1383، گردد (محمديماده مصوب بر می 139و در قالب  1290زمینه ثبت اسناد و امالك کشور به سال 

رفته رفته جاي خود را به مواد قانونی دیگري مانند ، و الزم االجرا نبودن اسناد ثبت شدههاي مانند اجباري نبودن ثبت اسناد ضعف

دست و  ینگفت که وجود قوان ینچن توانیم ینبنابرا. داده است 148و  147و مواد قانونی  1310و  1308، 1307در طی سالهاي 

-یرا محدود م مالکانو  یساخترا ممنوع م یبه نحوي نقلوانتقال اراض یک هر بود و یدهرس یبکه به مرور زمان به تصو یريپا گ

 ی گردیدهو حقوق یدر امور ثبت ینابسامان یجادو ا یدجد یلیموجب ظهور مسا، مردم سازگاري نداشت عادت با عرف و یزکرد و ن

جهت  ینمقنن در ا یجهکه در نت بود شده یادز یاربس ییبه مراجع قضا یانهاو اع یاراض ینگونها مالکانو  ینبود و مراجعات متصرف

. قانون نمود ینا یبمبادرت به تصو یو صدور سند رسم مالکیت در امر یلو تسه یمشکل اجتماع یناقدام نموده و براي رفع ا

 یورشهر 21، (مرحله دوم) 1365دي  2، (مرحله اول) 1365 یرت 31ي ها یخو در تار یدهرس یببه تصو 1310قانون در سال  ینا

. شده است یدتمد ی) با اضافه کردن اصالحاتپنجم (مرحله 1378آبان  18(مرحله چهارم) و  1375 یرت 9، (مرحله سوم) 1370

روي  یشگذار را بر آن داشت که به نحوي موانع پ قانون، آمده بود یشپ عادي درخصوص اسناد ییکه در محاکم قضا یمشکالت
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بر اساس مطالعات و تحقیقات . )5-8 :1389، صالحی( ) را از سر راه برداردیسند عادي به رسم یل(تبد ی مالکیتاخذ اسناد رسم

مقاله و یا همچنین تحقیق مدونی که روند ثبتی ـ حقوقی افراز اسناد ، کتاب، 15منطقه  2کارشناسان دفتر خدمات نوسازي ناحیه 

رت جزئی در مقاالت و کتب آن هم در ذیل موضوع امالك فاقد تنها به صو. مشاع در آن مستند سازي شده باشد پیدا نشده است

  . کرداشاره  1شده در جدول  اشارهتوان به موارد از جمله این تحقیقات می. سند به افراز اشاره شده است

 

پیشینه تحقیق داخلی . 1 جدول  

  آورد دست  عنوان  محقق و سال تحقیق  ردیف

  )1389( یاننژاد و بابائ یهیفق  1
امالك در  یدو خلع  یتمالک يدعاو

  یرانا ییقضا یهدر رو یمراحل مختلف ثبت

بیشترین دعاوي در روستاها و شهرها به دعاوي حقوقی و 

  . مالکیتی در امالك مشاعی است

  )1394فرجی ( باقري و ستاري  2
 سند صدور و امالك ثبت رویه و چگونگی

  سند فاقد امالك خصوص در مالکیت

ترین پشتوانه براي رفع  عنوان مهم بهرا  148و  147مواد 

  . مشکل مالکیت اسناد فاقد سند دانسته است

  )1394( پور قصاب  3
 و اسناد ثبت اداره صالحیت بررسی

  امالك افراز در امالك

 يها الزم مکلف است به درخواست یاراتاداره ثبت با اخت

 یکخود را اعالم کند و فقط در  یمو تصم یدگیافراز رس

امتناع نموده و آن هم  یدگیمورد استثناء حق دارد از رس

که  يدارد در موارد یبوده که مقرر م یکماده  یلتبصره ذ

تا زمان رفع تعارض ، ملک سند معارض صادر شده يبرا

  . به افراز نخواهد شد ماقدا

4  
 پور یمده و ابراه یپ کوچ

)1394(  
  )جاري( ثبتی عملیات فرآیند

سهام آن  یزاننسبت به اسناد صادر و م یزارزش امالك ن

ارزش امالك بر اساس ؛ شود یم یدهدانگ) سنج یا(مشاع 

  . گردد یم یابیدانگ بودن آن ارز یاو مشاع  یانعرصه و اع

   

مشاع در خارج از کشور مطالعه درباره افراز اسناد ، با توجه به منابع و اطالعات به دست آمده مرتبط با موضوع و مسئله تحقیق

که بسیاري از  چرا. اما این بدین مفهوم نیست که مسئله مالکیت زمین در کشورهاي خارجی مدنظر نباشد، صورت نگرفته است

  . هاي متفاوتی به مسئله مالکیت امالك دارندنگاه، این کشورها با توجه به قوانین و مقرارت وضع شده

  

)45: 1390، عمومی حقوق هايگروه پژوهشادبیات تحقیق خارجی (. 2 جدول  

  اهداف  هابرنامه و ها سیاست، قوانین  کشور  ردیف

  انگلستان  1
و  یحقـوق  یونسـ یکم، ثبـت امـالك   قانون

  سازمان ثبت ملک 

که  یامالك ثبت شده از حالت سنت فروش و یدخر یممکانسـ 1

؛ شود مبدل مدرن یکیالکترون یستمبود خارج شده و به س يکاغذ

ي هایازو ن یتمطابق با ثبت امالك مطابق با ماه ینقوانـ 2

و امثالهم تا حد  یکیدر ارتباط با انتقاالت الکترون یژهو به آینده

  . یابدامکان توسعه 

  استرالیا  2
سیستم ثبت ؛ الرا ثبت کامن یسنت یستمس

  تورن

در  یتاست و سند مالک یتو اسناد مالک هایندولت حافظ تمام زم

و معتبر  یرناپذ بطالن، تام یتو مالک یثبت یقدق یاتبردارنده جزئ

  . است
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3  
ــاي  آفریق

  جنوبی

و  یقانونیرغ یداز خلع  یشگیريقانون پ -

  ؛ )1998( ینزم یقانونیرتصرف غ

  ؛ ینقانون اصالح زم -

  ینتوسعه زم یلقانون تسه -

و  یععبارتند از: توز یاصالح هاي یاستس ینعمده محورهاي ا

خود را از  هايینزم یبه کسان ینزم یبازگردان؛ ینزم یعبازتوز

براي اقشار  رسمی اسکان و سازي خانه توسعه؛ انددست داده

به  ینزم یتدادن حق مالک؛ بازسازي شهرها و روستاها؛ درآمد کم

 هايدادن به اسکان سمیتر؛ کنندیکه بر روي آن کار م یکسان

بهبود ؛ ینو مقررات مربوط به زم ینسازي قوان یکسان؛ یرسمغیر

 یک یجادا؛ ینزم یریتدر نظام مد یکپارچگی؛ ساختارهاي اداري

 یهو شفاف در مورد کل یابیقابل دست، یقدق یاطالعات یستمس

  کشور هايینزم

  یجانآذربا  4
مصوب  یجانآذربا ینقانون زم 4ماده 

1992  

 یتمالک، یدولت یتدسته مالک 3شامل  یبر اراض یتمالک

در  یتسه دسته مالک ینا. شود یم یگروه یتو مالک یخصوص

شناخته شده و توسعه هماهنگ  یتبه رسم یجانجمهوري آذربا

در  ینصاحبان زم. شود یم ینو مقررات تضم ینآنها با قوان

 ینزم ايه ـ کولخورها (انجمن2دولت  -1عبارتند از:  یجانآذربا

  يکشاورز یهاي سهام و شرکت یهاي تعاون گروه -3داري) 

  یکاآمر  5

طـرح  ، ینزم یکپارچه یریتمد یمل یستمس

 ســامانه و کاداســتري هــاينقشــه ارتقــاي

  زمین اطالعات

 ینمرتبط با زم ییو قضا یینهادهاي اجرا کلیه به هابرنامه ینا

 ییو کاملتري اقدام به شناسا تریقتا به صورت دق کنندیکمک م

و تصرفات صورت گرفته در هر  یعموم هايینزم، ینمالکان زم

، فدرال ینزم یمش و خط یریتقانون مد یبتصوبا . یندبنما یک

محافظت ، کشور یعموم هايینزم یریتمد، ینزم یریتاداره مد

  . تاس گرفته عهده بر را آنها از درست برداريو نظارت بر بهره

  یتالیاا یقانون اساس 44اصل   ایتالیا  6

از سازمانهاي اداري  یمتعلق به دولت و برخ ی:عموم یتمالک -

  ؛ است ییشهري و روستا

 و هامتعلق به سازمان یتالیادر ا یاراض ی:خصوصمالکیت  -

  . است یخصوص هاي شرکت

 یتمالک ینماب یمفهوم یاراض یتمالکمالکیت اشتراکی:  -

 توانندیمعنا که شهروندان م یندارد به ا یو خصوص یعموم

  . مالک آن باشد ینکهبدون ا، کنند یزندگ یاراض ینبر روي ا

  یقانون اساس 10 اصل  چین  7

 یتمالک، یدولت یتاست بر مالک یمبتن یندر چ ینزم یتمالک -

  ؛ یخصوص یتو مالک یاشتراک

 ییروستا هايینشهري متعلق به دولت است و زم هايینزم -

(سازمان اقتصادي  یاشتراک یتو حومه شهرها در مالک

آنها را به  یتمشترك روستا) قرار دارند مگر آنکه قانون مالک

  . دولت سپرده باشد

انتقال ، ینهرگونه حق بر زم یجادا ینقانون امالك چ 9ماده  -

 ینثبت زم یرسلب آن را منوط به ثبت در دوا یزآن و ن

  . سازد یم
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  بررسی ادبیات مرتبط با ثبت اسناد و امالك مشاع در داخل و خارج کشور نتایج زیر را براي پژوهش حاضر نشان داده است: 

در هیچ یک از قوانین ثبتی کشورهاي خارجی از مفهوم امالك مشاع استفاده نشده است بلکه در برخی از این کشورها  -

ایتالیا) این در حالی است که بیشتر مالکیت ، مانند کشور چین( شاهد استفاده از مفاهیم مالکیت اشتراکی هستیم

  ؛ دولتی و عمومی در قوانین این کشورها مورد تأیید است، خصوصی

مساحت و مشخصات امالك و خرید و فروش امالك توسط حکام محلی و قضات با ، هاي گذشته ثبت حدوددر دوره -

  ؛ صورت گرفته است هدف دریافت مالیات

- مشاهده نشده است لذا می، که روال افراز اسناد مشاع را مستند نماید، اي با تحقیق حاضرتحقیقات داخلی مورد مشابهدر  -

تواند مبناي کاري براي ارزیابی روال افراز اسناد مشاع توان اذعان داشت که پژوهش حاضر به نوعی دست اول بوده و می

  . باشد

اد و لوایح قانونی مرتبط با امالك فاقد سند و نحوه قانونی دریافت سند براي این در تحقیقات داخلی بیشتر به بررسی مو -

  . امالك اشاره شده است

  ؛ ثبت است 148و  147مواد ، دهد که مهمترین الیحه قانونی براي افراز اسناد مشاعشده نشان می بررسی تحقیقات انجام -

هاي افراز رسیدگی و تصمیم خود را  زم مکلف است به درخواستبررسی تحقیقات نشان داد که اداره ثبت با اختیارات ال -

اعالم کند و فقط در یک مورد استثناء حق دارد از رسیدگی امتناع نموده و آن هم تبصره ذیل ماده یک بوده که مقرر 

 . تا زمان رفع تعارض اقدام به افراز نخواهد شد، دارد در مواردي که براي ملک سند معارض صادر شده می
  

 روش پژوهش . 3

واقعی و منظم افراز نمودن اسناد مشاع در ، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي است و از آنجایی که هدف آن توصیف عینی

بنابراین از نظر روش انجام جزء تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی است که براي توصیف موضوع مورد ، محالت اتابک و مینابی است

استفاده نموده  )Story Telling( یگوئ یتو روا یسازمان هايیتروا) و CBRر (استدالل موردمحو ندیفرآهاي مطالعه از روش

اسناد ، )نامه یانکتب و پا، مقاالتاي (کتابخانه -هاي اسناديدر این پژوهش براي گردآوري داده و اطالعات از روش. است

اسناد مشاع ، یند تحقیق حاضردر فرا. مصاحبه) استفاده شده است یدانی وبرداشت ماي (منابع الکترونیکی) و روش میدانی (رسانه

، شناسایی امالك مشاع، روند نوسازي، هاي مالکیت اسناد مشاعلفهؤدر محالت اتابک و مینابی متغییر مستقل است که بر روي م

تجربه دفتر ، ی مانند از تجارب پیشینیدر این بین براي تعدیل این اثرات از متغییرها. سزایی خواهد گذاشت مواد قانونی تأثیر به

افراز  ینهبه يراهکارها یینتبهاي مهم این متغییرها شامل خروجی. هاي افراز استفاده شده است ی روشسشنا نوسازي و آسیب

ارائه ی و افراز اسناد مشاع ینهبه یندفرا ینتدو، ینابیبافت فرسوده محالت اتابک و م ينوساز یانجر یلبا هدف تسه یاسناد مشاع

  . باشد می و مقررات مرتبط ینالزم در حوزه قوان یشنهاداتپ

 محدوده مطالعاتی. 4

مرز این محالت از شمال به خیابان ، شهرداري تهران قرار دارند 15منطقه  1و محله مینابی در ناحیه  2محله اتابک در ناحیه 

محالت  تیجمع. آباد محدوده شده است از شرق به خیابان هاشم، از غرب به خیابان انورزاده، از جنوب به اتوبان بعثت، خاوران

 87هکتار است که  205مساحت محدوده با احتساب معابر . است 47490معادل  1390سال  يبر اساس سرشمار ینابیاتابک و م

  . هکتار از آن در محدوده بافت فرسوده مصوب قرار دارد
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  شهرداري تهران 15مینابی در منطقه  موقعیت محالت اتابک و. 1شکل 

  

هکتار) از این مقدار  95(معادل  درصد 34/46 که، هکتار است 205مساحت محالت اتابک و مینابی با احتساب معابر برابر با 

هاي محله اتابک و مینابی تعداد کل پالك. هکتار) مساحت محله مینابی است 110(معادل  درصد 66/53 مساحت محله اتابک و

  . هکتار مساحت دارند 02/114 پالك (قطعه زمین) با مساحت 10،184برابر با 

بر اساس بررسی کردن پالك ثبتی امالك واقع در محدوده محالت اتابک و مینابی از طریق سامانه شهرسازي و طرح 

 1114پالك در محله اتابک و  1528، از این تعداد. پالك مشاع در سطح دو محله وجود دارد 2834تعداد ، تفصیلی شهر تهران

  . )3 پالك در سطح محله مینابی قرار دارد (جدول

  

  مشخصات امالك مشاع محالت اتابک و مینابی. 3جدول 

 نام محله ردیف
 درصد از  وضعیت مشاع وضعیت موجود

(هکتار) مساحت تعداد پالك  مساحت کل محدوده  مساحت (هکتار) تعداد پالك 

74/13 1528 95 4346 اتابک 1  46/14  

78/8 1114 110 5838 مینابی 2  98/7  

79/35 2834 205 10184 جمع کل 3  44/22  

  هاي تحقیق  یافته. 5

  سند مشاع و مشکالت آن براي نوسازي بافت فرسوده. 5-1

در این راستا الزم . ثر واقع شودؤتوان مهاي فرسوده طی طریقی است که در آن کم و بیش مفروز بودن سند مینوسازي بافت

هاي مصاحبه هدف دیده شد که قبل از شناسایی اثرات سند مشاع به روند نوسازي بافت فرسوده از دیدگاه مسئولین محلی و گروه

  . ولین شهرداري و دفتر خدمات نوسازي) اشاره شودئمس(
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  این مراحل شامل موارد زیر است:

  ن اـ تفاهم مالک1

  شهرسازي و اخذ دستور نقشه ـ تشکیل پرونده2

  ـ قرارداد مشارکت در ساخت3

  ـ دریافت پروانه ساختمانی4

  ـ احداث بنا و تحویل واحدهاي نوساز5

  ـ دریافت پایان کار6

  ـ دریافت سند تفکیکی آپارتمان7

مراحل نبود سند در طی این . نوسازي بافت فرسوده به معناي واقعی صورت نگرفته است، چنانچه همه این مراحل طی نگردد

مالکیت مفروز و قطعی اثرات منفی را به دنبال خواهد داشت که تا به امروز مانع عمده نوسازي در محالت اتابک و مینابی شده 

  . توان به موارد کلی زیر دسته بندي نمودتواند در این زمینه داشته باشد را میاثراتی که سند مشاع و یا نداشتن سند می. است

 ساختاري اسناد مشاع بر روند نوسازي بافت فرسوده-رياثرات ادا  

در این مراحل مراجعه به سند . هاي فرسوده ناگزیر باید مراحل اداري طی گردد که اجازه ساخت داده شوددر نوسازي بافت

مشاع کم و لذا سند . حدود و مشخصات سند مالکیت ملک فرسوده الزامی است، ابعاد، مالکیت توسط ادارات و بررسی مالکیت

  . گردددر زیر به این موارد اشاره می. بیش موانع و مشکالت زیادي در این روند اداري به وجود آورده است

سندي است که مالکیت و پالك اصلی آن مشخص است و تنها تفاوت آن با سند مفروز ابعاد و ، باید بدانیم که سند مشاعی

ض و یا ابعاد اربعه) ملک در محدوده پالك اصلی مشخص نیست و مساحت به طوري که ابعاد (طول و عر. موقعیت ملک است

با توجه به . دقیق ملک (با حدوده اربعه آن) مشخص نگردیده است و فقط سهم مالک از مساحت کل پالك اصلی ذکر شده است

  ر به وجود خواهد آمد: در روند نوسازي این امالك مشکالت زی، ابعاد و موقعیت امالك با سند مشاعی، دقیق نبودن مساحت

، در آن حد شرقبه طوري که ، شده استنحدود اربعه و یا حدود مشخصات تعریف مشاع سند  از آنجایی که در امالك با

لذا امکان ، دیوار مجاور و یا خیابان مشخص نگردیده است، نتهی شدن ملک به کوچهمملک و همچنین جنوب و شمال ، غرب

، ن) براي صدور دستور نقشه و اخذ پروانه ساختمانیالذا باید مالک (مالک. صدور پروانه وجود ندارد صدور دستور نقشه و در ادامه

 . ابعاد و حدود مشخصات ملک خود را محضري نموده تا این امکان فراهم گردد

نداشتن . ندارد امکان صدور پایان کار ساختمانی وجود، به دلیل عدم قطعیت در حدود و مشخصات ملک و نداشتن ابعاد اربعه

 . حقوقی اشاره شده است -پایان کار نیز خود مشکالتی را به دنبال خواهد داشت که در ذیل عنوان اثرات ثبتی

  اثرات اقتصادي  

سودآوري اقتصادي یا به اصطالح صرفه اقتصادي ، در روند نوسازي امالك واقع در بافت فرسوده یکی از مهمترین موارد

قیمت موجود ملک و ؛ هاي مشارکت در ساخت شامل: هزینه ساختدر بررسی صرفه اقتصادي پروژهها مهمترین شاخص. است

به ویژه قیمت موجود ملک (ها اسناد مشاع محله اتابک و مینابی به طور مستقیم بر روي این شاخص. قیمت فروش آپارتمان است

  . به اشکال زیر باشد توانداین تأثیر گذاري می. و قیمت فروش آپارتمان) تأثیر گذار است

) و هزینه ساخت به مالکانیا (نوسازي بافت فرسوده) قمیت ملک به عنوان آورده مالک (در قراردادهاي مشارکت ساخت 

 . آپارتمان نوساز) دارند(آید و به نسبت آورده از پروژه قدرالسهم  می عنوان آورده سرمایه گذار به حساب
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در نتیجه مالک راضی به مشارکت در . آیدنیز پایین می مالکانمیزان قدرالسهم ، استي که قیمت زمین پایین ها در پروژه

هزار تومان کمتر از قیمت عرف محله  500تا  200قیمت امالك مشاع در محله اتابک به نسبت موقعیت آنها از . ساخت نمی شود

تومان است این در حالی که قیمت نهایی امالك  نمیلیو 5/2 به طوري که قیمت نهایی امالك مفروز محله اتابک و مینابی. است

کاهش قدرالسهم ، پس بنابراین اولین و مهمترین تأثیر امالك مشاع در پروژهاي مشارکت در ساخت. تومان است میلیون 2 مشاع

 . است مالکاننهایی 

صورت مجلس تفکیکی و سند  امکان صدور پایانکار و در مرحله بعد، هاي تجمیعی با امالك مشاعاز آنجایی که در پروژه

درصد از کل قیمت  15تا  10هاي نوساز خود بدون سند و با کم کردن سازندگان مجبور به فروش آپارتمان، آپارتمان وجود ندارد

  . هاي با سند مشاع ندارندلذا سازندگان رغبتی به انجام پروژه. هستند

 فرسودهبافت  حقوقی اسناد مشاع در روند نوسازي -اثرات ثبتی  

  مشکالت مرتبط با نقل و انتقال اسناد مشاع  

گذار و  از مالک به سرمایه(نقل و انتقال سند مالکیت ، یکی از مراحلی که باید در روند نوسازي بافت فرسوده به آن توجه نمود

قانوناً مکلف هستند اوالً ، یدفاتر اسناد رسم، تیسند مالک يدارا يها به هنگام معامالت و نقل و انتقال ساختمان. بالعکس) است

و رابعاً از  یاز بازداشت نبودن ملک (ساختمان) و ثالثاً از فقدان تخلفات ساختمان اًیمعامله و ثان نیاز ممنوع المعامله نبودن طرف

، ربطیذ يها نراستا استعالمات الزم را از ادارات و سازما نیو در ا، حاصل کنند نانیاطم، نظر وردنسبت به معامله م اتیوصول مال

سند  يکه دارا یو امالک ها نسبت به ساختمان، یکه اصوالً دفاتر اسناد رسم میدر نظر داشته باش دیبا نیرایآورند بنا می بعمل

، زیسند ن يو امالك دارا ها در مورد ساختمان گرید يرا ندارند و از سو نامکان ثبت سند و نقل و انتقال آ ستندین، تیمالک یرسم

کار و فاقد تخلفات  انیپا یگواه يدارا، ساختمان مورد معامله نکهیاز ا، يمکلف هستند با استعالم از شهردار، یاسناد رسمدفاتر 

توانند پایان کار اخذ کنند (به دلیل یا نمی، پایان کار ندارند، از آنجایی که امالك مشاع. ندیحاصل نما نانیباشد اطم یساختمان

شود براي اي میبهانه، همین موضوع. شودلذا نقل و انتقال آنها نیز به راحتی انجام نمی، ات دقیق)حدود مشخص نداشتن ابعاد و

  . فسخ بسیاري از قراردادهاي مشارکت در ساخت در محالت اتابک و مینابی

 هاي نوساز عدم صدور سند تفکیکی براي آپارتمان  

. کندنوساز را بر اساس صورت مجلس تفکیکی تهیه و صادر میاداره ثبت اسناد و امالك کشور سند تفکیکی آپارتمانهاي 

حدود اربعه  فیجلسه صرفا به تعر صورت نیا. شودیم هیساختمان تهکار  انیپا یبا استفاده از گواه یکیمجلس تفک صورت

از آنجایی که . واحدها بپردازد یخصوص تیآنکه به مالک یپردازد بیآنها م يمستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذار يواحدها

توان صورت مجلس تفکیکی و بعد از آن سند آپارتمانی را در نتیجه نمی، شودپایانکار ساختمانی صادر نمی، براي امالك مشاع

 ددرص 10 کند و خریدار بر اساس عرف محلیگذار مجبور به فروش آپارتمانهاي نوساز خود بدون سند می لذا سرمایه، دریافت نمود

گذاران را از نوسازي  دارد و همین موضوع سرمایهاز کل قیمت واحد آپارتمانی را تا هنگام دریافت سند مالکیت نزد خود نگه می

  . امالك فرسوده محله باز داشته است

 فرهنگی اسناد مشاع در روند نوسازي بافت فرسوده -اثرات اجتماعی  

فرهنگی محله ظهور پیدا -اسناد در نهایت امر در مشکالت اجتماعیثبتی -ساختاري و حقوقی-اداري، مشکالت اقتصادي

توضیح این . به عبارت دیگر سر منشاء یکی از مشکالت اجتماعی ـ فرهنگی محله را امالك با سند مشاع باید دانست. کندمی

هاي اجتماعی و کاريبراي بزهساختمانهاي ، درآمد مهاجرین کم، نشین هاي افغانمسئله ما را به سمت و سوي موارد مانند کوچه
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فرسودگی بیش از حد ، با توجه به مشکالت فراوان نوسازي امالك با سند مشاع. کشانداسکان کارگران ساختمانی در محله می

آن ، کند که به علت شرایط نامناسب ساختمانرا مجاب می مالکان، پایین رفتن کیفیت زندگی در ساختمانهاي فرسوده، ساختمانها

در موارد بسیاري دیده شده است که . کنندمهاجرین افغانی اجاره داده و از محله مهاجرت می، ه کارگران ساختمانی و مجردینرا ب

وجود اقشار مختلف در محل از یک طرف و . هاي اجتماعی استفاده کنندکاريتوزیع کنندگان مواد مخدر از این امالك براي بزه

چرا که در ، گذاران با رغبت کمتري به نوسازي بافت اقدام کنندگر سبب شده است که سرمایههاي اجتماعی از طرف دیکاريبزه

  . ثر استؤدیر فروش رفتن آپارتمان نوساز و قیمت نهایی آپارتمان نوساز م

  افراز اسناد مشاع محالت اتابک و مینابی. 5-2

هاي در راستاي افراز اسناد مشاع از طریق ) تجربه1396الی  1392در طی فعالیت دفتر نوسازي محالت اتابک و مینابی (از 

  . در زیر به این مراحل اشاره شده است. و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند به وجود آمده است 147و ماده  9هیئت ماده 

 

 

 

 

 

 

 

  مراحل افراز اسناد مشاع. 2شکل 

  

  رسانی  اطالع. 5-2-1

اطالع رسانی محلی بود که با از استفاده از چند شیوه ، اولین مرحله براي مفروز نمودن اسناد مشاع محالت اتابک و مینابی

  . انجام شده است

  رسانی از طریق مساجد محلی اطالعـ 1

اي عنوان گروه هدف) براي حضور در جلسه یک کوچه (به مالکانابتدا از ، دنزمینه مفروز کررسانی هدفمند در  در راستا اطالع

و از این طریق مشکالت و موانع که اسناد مشاع براي نوسازي به ، گردیدبعد از نماز مغرب و عشاء در مساجد محلی دعوت می

   ). 4و  3هاي  (شکل شدبه اطالع عموم رسیده می، آوردوجود می

  با محوریت امالك مشاع)ثبتی ( -هاي حقوقیرسانی از طریق کارگاه اطالعـ 2

هاي محلی براي نوسازي  آموزش و افزایش ظرفیت، ساکنانکارگاهاي با هدف توانمندسازي ، 1395و  1394در طی سال 

انع، یکی از این و مو با توجه به مشکالت. بافت فرسوده از سوي دفتر نوسازي محالت اتابک و مینابی انجام شده است

  ). 6و  5هاي  (شکل ثبتی با محوریت رفع مشکالت افراز اسناد مالکیت بوده است -کارگاه حقوقی، هاي کارگاه

 ـ توزیع بروشور و تراکت1

 ـ نصب بنر 2

 ـ مساجد و مدارس3

 ـ کارگاه آموزشی4

 ـ توزیع نشریه5

 

 رسانیعاطال

 آوري مدارك و ثبت نامجمع

 ثبت در قانون تعیین تکلیف

 استعالم وضعیت ثبتی 

 صدور و ابالغ رأي

 آگهی روزنامه رسمی

 صدور سند 

 یا(مشاع  یتـ سند مالک1

 )یقولنامه رسم

 یشناسنامه و کارت مل یـ کپ2

 ؛ مالک

حـدوده  ماز  UTMـ ارائه نقشه 3

 ؛  ملک

147ماده ـ 1

9ـ ماده 2

ـ قانون تعیین تکلیف3

 

 ـ استعالم مالکیت1

 ـ استعالم موقعیت2

 ـ استعالم ابعاد3

 ـ سابقه ثبتی ملک4

 ـ سابقه دارایی و بانک5

 ي منفیرأ

 ي بر صادر شدن سندرأ

 ؛ ـ رفع مشکالت مالکیت1

 ـ رفع مشکل ابعاد و حدود اربعه2

 ؛ ملک

 ؛ ـ رفع مشکل مساحت ملک3
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  نشریه محلی، تراکت، بروشور، رسانی از طریق بنر ـ اطالع3

  ). 7(شکل  به قطعات مشاع در محدوده استفاده گردید رسانی هاي مختلف جهت اطالع از روش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بنر، تراکت، از راست به چپ: نشریه. 7شکل 

 ؛ مشکالت مشاع)(کارگاه حقوقی ـ ثبتی . 6شکل 

)1395(بست سهیلی ن بنساکنا  

مشکالت مشاع)؛ ثبتی ( -کارگاه حقوقی. 5شکل 

)1394ماه بست اول کوچه آقامیر (آبانبن  

؛ بست سیدیانن بننادعوت ساک. 4شکل 

 )1393االئمه (مهر حسینه ثامن

؛ صدقی... دعوت ساکنان کوچه اسدا. 3شکل 

 )1394مسجد زینب کبري (فروردین 
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   آوري مدارك جمع. 5-2-2

  براي مفروز نمودن امالك با سند مشاع مدارکی به شرح زیر مورد نیاز است: 

  ؛ نماینده براي اشخاص حقوقی)کپی برابر با اصل صفحه اول شناسنامه و کارت ملی متقاضی حقیقی (یا  

 (در صورت وجود نماینده) ؛ کپی برابر با اصل مدارك دال بر نمایندگی وي  

 (براي اشخاص حقوقی) ؛ کپی برابر با اصل اساسنامه  

 ؛ عادي باشد)، کپی برابر با اصل مبایعه نامه (در صورتی که نوع مالکیت خریداري  

 مشاعی باشد): شامل تمام صفحات سند ، ورتی که نوع مالکیت خریداريکپی برابر با اصل سند مالکیت مشاعی (در ص

  ؛ مالکیت

 (که فاقد هرگونه خطا باشد) ؛ نسخه چاپی تقاضانامه  

  بانک ملی  2171328017009ریال به حساب سیبا شماره  000. 500اصل فیش بانکی پرداخت هزینه تقاضانامه به مبلغ

  ؛ اسناد و امالك کشور (در صورت پرداخت از طریق فیش بانکی)حسابی سازمان ثبت  ایران به نام ذي

 ده توسط کارشناس رسمی دادگستري)فرم تکمیل شده گواهی تعیین مختصات ملک (تهیه ش . 

  

   (توسط کارشناس رسمی دادگستري) UTMتهیه نقشه . 5-2-3

ابعاد دقیق و در بسیاري موارد نداشتن ابعاد و عدم ، یکی از مشکالتی که امالك مشاع دارند، طور که در باال اشاره شد همان

بنابراین قبل از طرح موضوع مشاع بودن ملک در هیئت قانون تعیین تکلیف باید ابعاد ملک . حدود و مشخصات جغرافیایی است

 نقشه بردار رسمی دادگستري. این مهم توسط کارشناس رسمی نقشه بردار دادگستري باید صورت گیرد. دقیق مشخص گردد

  . نماید تهیه و تأیید مشخصات است را نیز و حدود، ملک که شامل ابعاد مختصات گواهی تعیین باید فرم UTM نقشه تهیه بر عالوه

  

  

  

  

  

  

  

  UTM نمونه نقشه. 8شکل 

  (تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستري)
  

  شامل این موارد است:  UTMطور کلی ضرورت اصل تهیه نقشه  به

درج  یتآن و در نها یاییدو نقطه شامل طول و عرض جغراف ییناس و تع. یپ. یمختصات ملک با جمشخص کردن  -1

 . است یملک کاف یتاثبات مالک يمختصات در فرم درخواست برا یناعداد ا

مختصات اعالم شده مختص ملک مورد تقاضا است ، بنابراین، شودیم ییجانما، مختصات با مراجعه به نقشه کاداستر ینا -2

 . شودیم یريجلوگ یگريد ياز ثبت مجدد ملک براو 
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 افراز اسناد مشاع (نمونه: محالت اتابک و مینابی)

که تاکنون فاقد سند بوده را صادر نشدن سند  یامالک يملک به خصوص برا یاییمختصات جغراف یینتع یژگیو یگرد از -3

 يبرا یدترد یمشخص شده و ب یدر زمان بررس، شود یینتع یمل یمختصات در اراض ینمعارض اعالم و اضافه کرد: اگر ا

 . شودیم یريجلوگ یاراض ینتجاوز و تعرض به ا، يخوار یناز زم یبن ترتیصادر نخواهد شد و به ا يسند یمتقاض

کارشناس رسمی  چرا که رأي نهایی براي سند بر مبناي مساحت نقشه تهیه شده توسط، این مرحله از مهمترین مراحل است

  . شوددادگستري صادر می

  دهد: امالك توسط کارشناس رسمی دادگستري دو نکته مهم را نشان میبرداري  تجربه دفتر در زمینه نقشه

  نکته اول: چنانچه مساحت نقشه برداري شده کمتر از مساحت یا سهم مشاعی ذکر شده در داخل سند باشد نه تنها

کسانی که مورد تواند مساحت باقی مانده را به بلکه مالک می، آیدمشکل آنچنانی براي مفروز نمودن ملک به وجود نمی

 ؛ کما این که در چندین مورد دفتر این مهم را تجریه کرده است؛ کند بفروشنددر خصوص آنها صدق می 2

 یا به عبارتی میزان تصرف ، نکته دوم: چنانچه مساحت نقشه برداري شده بیشتر از مساحت ذکر شده در داخل سند باشد

براي (ر سند باشد مالک موظف است از پالك اصلی محدوده ملک ملکی توسط مالک بیش از اندازه مالکیت قید شده د

 . ) میزان کمبود مساحت خود را خریداري نماید4418 محله اتابک و مینابی پالك

 

   ثبت در سامانه. 5-2-4

و  )www. sabtemelk. ir(با مراجعه به سامانه ثبت اسناد و امالك کشور  UTMآوري مدارك و تیهه نقشه  بعد از جمع

  . شوددرخواست سند مفروز براي ملک داده می، بارگذاري مدارك مرتبط با ملک مورد نظر

   و تشکیل نهایی پرونده 147ارسال مدارك به دبیرخانه هیئت ماده . 5-2-5

جنوب شرق تهران) (مدارك را به صورت فیزیکی به حوزه ثبت ملک خاوران ، پس از ثبت نام اولیه در سامانه ثبت اسناد

آن و مطابقت مدارك اسکن  یزيو پس از مم یوصول بررس یختار یبواصل شده را به ترت يها درخواست یرخانهدب. ارسال گردید

ضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز مو یتموقع یتتثب یمصدق آن و اخذ گواه یرشده با تصاو

تجربه دفتر نوسازي در زمینه ارسال مدارك و تشکیل نهایی . یدنمایم اعالم یرا به متقاض یگیريشماره پ یکیالکترون یقو به طر

  دهد: پرونده دو مورد مهم زیر را نشان می

 مراتب را به نحو  یرخانهدب، واصل نگردد یرخانهروز به دب 20ظرف مدت  یتمصدق مدارك مالک یرکه تصو یدر صورت

و به مدت سه  یگانیمذکور با یلفا، نشود یمتسل یرخانهروز مدارك به دب 20اخطار و چنانچه ظرف  یبه متقاض یکیالکترون

  . حذف خواهد شد یمتقاض يمراجعه حضور دمو پس از آن در صورت ع يماه نگهدار

 مراتب  یرخانهدب، داشته باشد یرتمغا یارسال یکیالکترون یلفا يبا محتوا یاناقص بوده  یچنانچه مدارك مصدق ارسال

مکلف است  یمتقاض. یدنما می اعالم یروز به متقاض 20در دو نوبت به فاصله  یکیرا به نحو الکترون یرتمغا یانقص 

 . گرددیرد م هیئتبا نظر  يو يروز نسبت به رفع نقص اقدام و اال تقاضا 30ظرف 

 

  تعیین کارشناس و ابالغ کارشناسی براي تقاضاي ثبت شده. 5-2-6

اولین وظیفه خود را تعیین کارشناس و دریافت نظر کارشناس ، پس از تطبیق مدارك ارسالی، دبیر هیئت قانون تعیین تکلیف

با توجه به ، ه شدهسوابق و مدارك ارائ ضمن بررسی، گردداي که با عنوان حل اختالف تشکیل میلذا در طی جلسه. داندثبت می

  اجرایی نامه آئین 10مقررات ماده  اجراي و در کارشناس ارجاع به موضوع متقاضی ملک و تصرفات دقیق وضعیت بررسی ضرورت
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  توان به موارد زیر اشاره نمود:از جمله دالیل کارشناسی ملک می. کنندمیتعیین را قانون مذکور آقاي کارشناس 

  حقوق ارتفاقی و شماره پالك فرعی و اصلی ملک ، محل وقوع ملک و تعیین حدود جغرافیاییتطبیق نقشه ارائه شده با

  ؛ مورد تقاضا

 ؛ تعیین میزان و نحوه تصرفات متقاضی و خریداري از مالک رسمی  

 ؛ تعیین نوع و میزان مستحدثات و اعیان احداثی  

 ؛ ايتعیین ارزش عرصه و اعیان به تفکیک برمبناي قیمت منطقه  

 ؛ موات نسبت به ملک مورد کارشناسی نظر صریح مبنی بر عدم وجود سابقه ملی و یا دولتی و یا اعالم  

  اظهارنظر در خصوص مطابقت میزان سهم مالک مشاعی با تصرفات وي در خصوص درخواستهاي مرتبط به مالکین

  . رسمی مشاعی

به محل  یبا حضور متقاض یقرار کارشناس یافتروز پس از در 20ظرف مدت  یکارشناس موظف است نسبت به امور ارجاع

 یکه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاض یدهد و در صورت یقتطب یدو مدارك خر یمراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعل

خالصه « يمنطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاو یسهم مشاع یاو  خریداري یزانبا م ياحراز شود و تصرفات و یانمتقاض یا

، نوع ملک، یانقدمت اع، مساحت عرصه، از مالک و حدود آن یمتقاض یدنحوه خر، یمالک رسم ینآخر، ملک یثبت یتوضع

را با ذکر  »مجاوریننوع حد فاصل و پالك ، یانارزش عرصه و اع، بخش نحوه تصرفات، یو اصل یشماره فرع، یحقوق ارتفاق

 یربه دب یمیو به همراه نقشه ترس یدهرسان یمتقاض یزو ن یمحل ینمعتمد یا ینو به امضاء چهار نفر از مجاور یمتنظ یاديسلسله ا

  . یدنما یمتسل هیئت

  استعالم وضعیت ثبتی. 5-2-7

ساختمان) بر روي عرصه ملک باشند قابلیت (فقط براي امالکی که داراي سابقه ثبتی باشند و همچنین داراي بنا  147ماده 

قانونی بودن ، گیرد سابقه ثبتی ملکلذا از جمله مهمترین مواردي که در صدور سند مفروز مورد بررسی قرار می. انجام شدن دارد

  . عدم قرار داشتن در رهن بانک و یا عدم بازداشت بودن است، مالکیت

  و صدور راي مربوط به امالك مشاع يبه تقاضاها یدگیرس. 5-2-8

  :گیردیم یمتصم یراز دو نحو ز یکیبه  يو. یردگیثبت قرار م یسرئ یدگیتقاضاها مورد رس یلقب ینا

  مفروز یتدستور صدور سند مالک -1

به موضوع  یرز یطشرا یتثبت بارعا یسبه نحو مشاع وتصرف به صورت مفروز باشد رئ يعاد یا یانتقال اعم از رسم هرگاه

  :عبارتند از یطشرا ینا. استمورد تقاضا را داده  یحدود وحقوق ارتفاق یینکرده و دستور تع یدگیرس

 ؛ یمتصرف و مالک مشاع ینوجود توافق ب  

 ؛ آنها ییدتأ یا يبا تصرفات مفروز یمشاع مالکان یرسا موافقت  

 ؛ تصرف بال منازع احراز  

 ینقشه کل یهو ته یکارشناس یقاز طر یدموضع با ینا. نباشد یشتراز سهم فروشنده در کل ملک ب یتصرف متقاض مقدار 

  . ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن احراز شود

  قانون تعیین تکلیف حل اختالف هیئتطرح در  -2

  ،یهقضائ قوه یسرئ انتخاب به يدادگستر قضات از یکی: از عبارتند عضو سه ینا. است عضو سه مرکب از حل اختالف هیئت
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 افراز اسناد مشاع (نمونه: محالت اتابک و مینابی)

  . سازمان ثبت یسبه انتخاب رئ یثبت هخبر نفریک و  يقائم مقام و یاثبت  یسرئ

  کرد: يبند هطبق یرتوان به شرح زیحل اختالف است را م هیئت یتکه در صالح ییبه آن قسمت از تقاضاها یدگیرس

  زمربوط به امالك مفرو يتقاضاها -1

  مربوط به امالك مشاع يتقاضاها -2

  ا واقف استکه عرصه مورد تقاض يموارد -3

  است يشهردار یاکه عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت  يموارد -4

  باشد می مورد تقاضا ازهم جدا یانعرصه و اع یتکه مالک يموارد -5

  ورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشدکه ملک م يموارد -6

 یگانهاتباع ب يبه تقاضا یدگیرس -7

  

   هاي کثیراالنتشار آگهی کردن در روزنامه. 5-2-9

 هیئت یاو جلب نظر کارشناس  ینمحل و گواهان و مطلع تمدیناز مع یقالزم و از جمله تحق يها یدگیبا رس تئیهرگاه ه

 یمشاع یتالزم در مورد صدرو سند مالک یمبر حسب مورد تصم یدرا احراز نما یکارشناسان تصرفات بالمنازع و بالمعارض متقاض

روز در روزنامه ناشر  15شود تا در دو نوبت به فاصله  می ابالغ یبه واحد ثبت تصمیم. اتخاذ خواد نمود یبه نام متقاض يمفروز یا

  . یدنما یآگه یثبت يهایآگه

شود و اقدامات ثبت  می یتواصل شود معترض به دادگاه صالح هدا یاعتراض یآگه ینانتشار اول یخظرف دو ماه از تار چنانچه

دامه داده ارا  یثبت یاتصادر شده عمل يداره ثبت بر اساس رأصورت ا ینا یردر غ. دادگاه خواهد بود یموکول به ارائه حکم قطع

  . مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود یدجد یتمالک ندصدور س. یدنما می صادر یتوسند مالک

  صدور سند . 5-2-10

قاضی ، نیامده باشدچنانچه هیچ اعتراضی نسبت به مالکیت فرد در طی دوماه انتشار حدود و مشخصات ملک مذکور به وجود 

و رئیس ثبت دستور صدور سند مالکیت مذکور را صادر نموده و سند قدیمی را با تحویل به یکی از دفتر اسناد رسمی براي باطل 

  . گرددکنیم و ظرف مدت دو هفته کاري سند مفروز و قطعی براي آدرس ذکر شده در سند ارسال مینمودن ارسال می

رئیس ثبت صالحیت بررسی را ، از سوي کسی مبنی بر مالکیت قطعه به دادگاه یا ثبت ارائه شوداما در صورتی که اعتراضی 

باشد و چنانچه راي قاضی مبنی بر گردد و مالك راي قاضی دادگاه میندارد و از طریق یکی از محاکم قاضی پرونده بررسی می

  . گرددانجام میصدرو سند مالکیت مفروز به نام درخواست کننده باشد مرحله نهایی 

  هاي انجام شده در خصوص افرازشناسی روش آسیب. 5-3

، هاي قبلی ي صورت گرفته در بخشها بندي با توجه به جمع، هاي کنونی افراز سند اسناد مشاعی جهت تسهیل در بیان آسیب

وجود آمده در خصوص افراز اسناد  ههاي ب که آسیب، باشند می سه عامل به عنوان عوامل اصلی در افراز اسناد مشاعی دخیل

  :گردد می اعالم زیرمشاعی به ایتن سه عامل بستگی دارد که به شرح 

 اداره ثبت و اسناد و قوانین و مقررات مرتبط با آن -1

 مالک و مالکیت قطعه مورد نظر -2

 هاي قطعه مورد نظر ویژگی -3
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  شناسی در خصوص مالک و مالکیت قطعه مورد نظر آسیب. 5-3-1

هاي مالکیت قطعه و همچنین  ویژگی، ي صورت گرفته در خصوص انجام اقدامات افراز اسناد مشاعیها نمونه با توجه به

ز این موارد اکه در این بخش هر یک ، نقش بسزایی در انجام و یا عدم انجام پروسه افراز سند مشاعی دارد، شرایط مالک قطعه

  . بررسی خواهد شد

  جهت افراز سند مشاعی مالکانبراي عدم وجود دغدغه  

بدلیل وجود مشکالت عدیده در زندگی ، بافتهاي فرسوده محله اتابک و مینابی ساکنانبا توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادي 

مواردي ، محسوب نمی شود مالکانبه عنوان دغدغه این ، موضوع بر طرف شدن معضالت اسناد مشاعی، ساکنانروزمره این 

 مالکانبرخی از ، شرایط مالی مناسب جهت پرداخت حق الزحمه انجام امور اداري این اقدام را نداشته مالکانبرخی از ، مانند اینکه

اي این مکان به عنوان ممر درآمدي  گونهه اند و ب به جایی دیگر از محله نقل مکان نموده و ملک خود را به مستاجر واگذار نموده

 اي جهت انجام امور اداري دارند و مشکالت عدیده، بدلیل مشکالت ورثه اي شدن مالکیت برخی از قطعات، شود می انها محسوب

محله به عنوان اولویت و  ساکناناین موارد و موارد متعدد مشابه آن موجب گردیده است که موضوع افراز اسناد مشاعی براي .... 

 بر طرف کردن این موضوع ه خود اقداماتی در جهتو در موارد ضروري مانند تجمیع و یا ساخت قطع، دغدغه محسوب نگردد

  . باشد می هاي مختلف و آگاه سازي به انواع روش ساکنانبه  نیازمند اطالع رسانی، لذا بر طرف شدن این آسیب، صورت پذیرد

 مردم از قوانین عدم اطالعات مکفی ناآگاهی و  

مردم ازقوانین ومقررات  عدم اطالعات مکفی ناآگاهی و، کند می عاملی که در عدم پیشبرد افراز اسناد مشاعی نقش ایفا

تفاوت بین سند مشاعی و ، باشند می از مفروز یا مشاعی بودن قطعه خود بی اطالع، قطعات مشاعی مالکاناي که  گونه به. باشد می

باشند که قطعه آنها داراي سند  می و در صورت داشتن دفترچه سند قدیمی بر این تصور استوار، دانند را نمی... مفروض و قولنامه و

مدعی ، این معضل موجب گردیده است که در هنگام مراجعه و مصاحبه با این افراد. باشد می بدون اشکال و بصورت شش دانگ

  . نیاز استرسانی و باال بردن آگاهی افراد  اطالع، باشد که جهت بر طرف شدن این موضوع می باشند که سند آنها مفروز می این

  ن ادسترسی به مالکعدم  

امکان دسترسی به ، و حضور مستاجر در قطعات مشاعی، در محله اتابک و مینابی مالکانبا توجه به مهاجرت بسیاري از 

  . آید شمار می ههاي افراز اسناد مشاعی ب به سهولت امکان پذیر نبوده و این موضوع نیز از آسیب مالکان

 هزینه باالي اقدامات افراز اسناد مشاعی  

اي اداري  باال بودن هزینه، ن جهت انجام اقدامات افراز سند اسناد مشاعیاهاي عدم رغبت مالک یکی دیگر از مهمترین آسیب

براي هر مالک حدود یک میلیون تا یک  در صورت کامل بودن مدارك مورد نیاز افراز یک سند قطعی اي که گونه هب، باشد ن میآ

اي بودن  قولنامه، و در صورتی که مشکالتی مانند ورثه اي بودن قطعه، در بر خواهد داشتمیلیون و پانصد هزار تومان هزینه 

تواند تا چهار  که هزینه افراز اسناد مشاعی را می اند عواملی... و، عدم وجود پایانکار، صورت وکالتی هخرید و فروش ملک ب، قطعه

آمده  وجود ههاي ب در کاهش آسیب، سوبسید مشخص از سوي مدیریت شهريبنابراین وجود یارانه و یا . میلیون ریال افزایش دهد

  . کند ثري را ایفا مینقش مؤ

 وضعیت مالکیت قطعه  

که ، باشد مشخص شدن وضعیت مالکیت قطعات می، باشد یکی از مدارك مهم جهت انجام اقدامات اداري قطعات مشاعی می

  . باشد انواع وضعیت مالکیت در ثبت به این گونه می



 

 113 

 افراز اسناد مشاع (نمونه: محالت اتابک و مینابی)

  مالکیت قطعی  

یا مالکان در قید  باشند و مالک و می برگی دار و تک داراي سند مشاعی بصورت منگوله مالکاندر این حالت مالک و یا 

  . آید می شمار هاین حالت از مالکیت بهترین و سریع ترین حالت جهت افراز سند مشاعی ب، باشند می حیات

 اي صورت ورثه مالکیت به  

قید شده در  مالکانولی مالک و یا ، باشد می ملک مذکور بصورت منگوله دار و یا سند تک برگی موجوددر این حالت سند 

مالیات بر ارث کامال صورت گیرد و ، بایست مراحل اداري انحصار وراثت می در این حالت، سند در قید حیات نمی باشند

  . پس از آن اقدامات الزم در خصوص افراز سند مشاعی صورت پذیرد

بایست به  می سند، اما نکته اي که در این حالت حائز اهمیت است این است که پس از انجام امور اداري انحصار وراثت

و این عامل خود موجب افزایش ، خواهد شد مالکانو این خود موجب تعدد ، میزان قدر السهم هر یک از وراث صادر گردد

و افزایش روند  ها بنابراین جهت کاهش هزینه، شود می مالکانتعداد  ي اداري افراز سند مشاعی بهها چند برابري هزینه

همه وراث به یک نفر از وراث مورد اطمینان ، پس از انجام امور اداري انحصار وراثت، انجام اقدامات اداري بهتر است

، نفر را بدست آوردهبا مالکیت یک  و این فرد بتواند با این روش سند تک برگ بصورت شش دانگ، وکالت بالعزل داده

  . االرث بین وراث تقسیم گردد سهم، و پس از انجام امور اداري افراز سند مشاعی

 صورت وکالتی مالکیت به  

 وکالت بالعزل از فروشندهدر این حالت خرید و فروش قطعه بصورت وکالتی صورت گرفته است و خریدار داراي برگه 

ي متعدد ها داند و با کالهبرداري لیل آنکه احتمال فوت موکل را نمیبه د ،در این حالت سازمان ثبت و استاد، باشد می

و از سوي دیگر طبق قانون خریدار امکان انتقال سند ، صورت گرفته در خرید و فروش بصورت وکالتی مواجه شده است

مه روند افراز سند مشاعی از ادا، صورت قطعی ن تا زمان انتقال سند بهبنابرای، را در هر یک از دفاتر اسناد رسمی دارد

  . آورد جلوگیري به عمل می

 لکیت بصورت قولنامه رسمی (بنچاق)ما  

قطعه ولی ، در این شرایط قولنامه رسمی بین خریدار و مالک در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم گردیده است

 بایست مبادرت به دریافت خریدار میدر این صورت . نمی باشدداراي سند بصورت منگوله دار و یا تک برگی ، مشاعی

در این . مالک قید شده در سند مشاعی باشد، هاي خرید و فروش قبل از خود نماید تا زمانی که فروشنده قولنامه قولنامه

امکان ، باشد می ي همجوار آن قطعهها صورت حتی با در دست داشتن کپی سند مشاعی که امکان تهیه آن از همسایه

  . اداري افراز سند مشاعی میسر خواهد بودادامه روند 

 نامه) صورت قولنامه دستی (مبایعمالکیت ب  

) بین خود و یا در حضور یکی از نامه قولنامه بصورت دستی (مبایع در این حالت خریدار و فروشنده مبادرت به تنظیم یک

ن صورت ادامه روند افراز سند مشاعی در ای. و سندي نیز از ملک مورد نظر در میان نباشد، دفاتر امالك نموده اند

  . پذیر نمی باشد امکان

 نامی عدم تطبیق مدارك ارسالی و مدارك ثبت  

عدم تطبیق اسناد ارسالی مورد نیاز اداره ، نماید می یکی از موضوعاتی که در روند انجام اداري افراز اسناد مشاعی خلل ایجاد

ادامه روند اداري ، در صورت عدم تطابق اسناد ارسالی به دو روش فوق. باشد می ثبت و اسناد بصورت فیزیکی و بصورت سیستمی

  . بایست این روش از ابتدا صورت گیرد می میسر نبوده و
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  هاي قطعه مورد نظر ویژگی. 5-3-2

در  که. باشد می ویژگیهاي قطعه مشاعی، شود می عامل اصلی دیگر که موجب بروز مشکالت در انجام افراز سند اسناد مشاعی

  . این بخش موارد آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 مغایرت حدود زمین در وضع موجود و سند آن  

از عواملی  بنابراین، باشد می بررسی وضعیت نقشه وضع موجود و سند مشاعی، یکی از مدارك الزم جهت افراز سند مشاعی

ه ب. باشد می مغایرت حدود زمین در وضع موجود و سند آن، یدنما می در انجام اقدامات اداري افراز سند مشاعی اختالل ایجاد که

، متر مربع باشد 5اي که زمانی که مساحت وضع موجود با مساحت سند مشاعی برابر باشد و یا داراي رواداري حداکثر  گونه

بیش از مساحت سند  ولی در صورتی که وضع موجود داراي مساحتی، باشند می توان اعالم نمود که وضع موجود و سند منطبق می

و ، باشد از سند مشاعی دیگري از همان قطعه اصلی خریداري نماید می بایست مابقی متراژي را که در سند کم می مالک، باشد

 افزایش هزینه و همچنین دستیابی به قطعه اي که داراي اضافه متراژ سند مشاعی، این موضوع هم موجب طوالنی شدن اقدامات

این موضوع مشکلی را در ، اما در صوزتی که مساحت قطعه مذکور از مساحت سند کمتر باشد در این صورت .باشد خواهد شد می

  . روند افراز سند بوجود نخواهد آورد

 افراز سند مشاعی بدلیل افراز اسناد مجاور در یک بلوك عدم امکان  

ولی با توجه به ، بایست برابر باشد می مجموع مساحت قطعات واقع در یک بلوك افراز شده با مجموع مساحت سند مشاعی

یی در محدوده اتابک و مینابی وجود دارد که به ها نمونه، مشکالتی مانند عدم وجود اطالعات کافی و یا خطاهاي کارشناسی

شود که مجموع  می با این مشکل مواجه، باشد می موجب ان مالکی که در حال انجام امور اداري افراز سند مشاعی قطعه خود

و به عبارت دیگر این قطعه مکان ، اسناد افرازي قطعات ان بلوك برابر یا بیشتر از مساحت سند مشاعی مادر بوده مساحت

  . که در این شرایط اماکن ادامه فرایند اداري افراز وجود ندارد، مشخصی در بلوك مورد نظر ندارد

 مشخص شدن استعالم وضعیت ثبتی ملک  

در این حالت . باشد می استعالم وضعیت ثبتی قطعه مشاعی، اسناد در فرایند افراز اسناد مشاعی یکی از اقدامات اداره ثبت و

تا قطعه مذکور در ، نماید ... میو زمین شهري و، نیروي انتظامی، اداره ثبت و اسناد اقدام به استعالم سند مشاعی از بانک مرکزي

بنابراین یکی از آسیبهاي افراز اسناد . عنوان اراضی موات شناخته نشودرهن بانک یا بازداشت و یا طبق قوانین زمین شهري به 

  . باشد می مشاعی مشکالت حاصل از استعالم وضعیت ثبتی این قطعات

  اداره ثبت و اسناد و قوانین و مقررات مرتبط با آن. 5-3-3

باشد که مواردي که  می ات مرتبط با آناداره ثبت و اسناد و قوانین و مقرر، یکی دیگر از عوامل اصلی افراز اسناد مشاعی

 باشد: می شود به شرح ذیل مالک در انجام اقدامات اداري افراز اسناد مشاعی با آن مواجه می

 کارشناسی و بازدید از قطعه مشاعی  

 در سامانه اداره ثبت و اسناد ثبت صورت سیستمی هو نقشه برداري شده قطعه مشاعی که توسط مالک ب UTM يها نقشه

و در ، شود بازدید مجدد گردد می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستري که ا طرف اداره ثبت و اسناد معرفی . میگردد می

باشد که این موضوع موجب طوالنی  می قطعه مذکور مجددا نیازمند نقشه برداري، کارشناسی شده صورت مغایرت ابعاد و مساحت

، بنابراین در صورتی که نقشه برداري قطعه و کارشناسی ان توسط یک نفر صورت بگیرد، گردد می شدن روند اداري افراز اسناد

  . یابد می امکان تسریع روند این اقدام افزایش
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 هیئتي أصدور ر  

کلیه مدارك و مستندات الزم جهت صدور راي . گیرد می پس از آنکه مرحله استعالم وضعیت ثبتی قطعه مشاعی صورت

چس از بررسی تمامی مدارك و مستندات در صورتی که شبهه اي در آن  هیئتو . گردد می در اداره ثبت و اسناد آماده هیئت

هاي قبلی  نماید و در صورت عدم وجود یکی از مدارك الزم که در بخش می راي مثبت را جهت صدور سند افرازي صادر، نباشد

نامید و در  می راي مثبت منوط به اصالح مدارك در زمان مشخصی مبادرت به صدور، به تفصیل در خصوص آن اشاره شد

راي منفی صادر شده و در این صورت کلیه مراحل اداري ، صورتی که در زمان اعالم شده اصالحات مورد نظر صورت نپذیرد

  . صورت گیرد بایست از ابتدا می

 یک ماه  هر کدام به مدت، بار ي صادره در روزنامه به مدت دوأابالغ ر  

و هر کدام  در دو نوبت در روزنامه هیئتقبل از ابطال سند مشاعی و صدور سند افرازي مرحله اي وجود دارد که در آن راي 

که ، شود تا شخص یا اشخاص دیگري ادعایی در خصوص مالکیت قطعه مورد نظر نداشته باشند می به مدت یک ماه آگهی

  . پذیرد می طور معمول این فرایند بدون اختاللی صورت به

 تغییر کارشناسان اداره ثبت و اسناد   

 تغییرات متعدد کارشناسان و رواساي. آید می وجود ههایی که در روند افراز اسناد مشاعی در اداره ثبت و اسناد ب یکی از آسیب

با ، با کارشناسان قبلی هاي صورت گرفته کارگزار سازمان نوسازي در اداره ثبت و اسناد باشد که با توجه به هماهنگی می آن اداره

  . باشدهاي مجدد الزم می تغییر این افراد هماهنگی

  جمع بندي و ارائه ساختار پیشنهادي . 6

توان می، قانون ثبت اسناد و امالك کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 148و  147و  9با اقدام از طریق مواد 

باید . سند مالکیت رسمی اخذ نمود، به طور فوق العاده، راه عادي براي آنها میسر نیستاراضی و اعیانی که صدور سند مالکیت از 

این مواد ، و در صورتی که در یک برهه زمانی خاص، باشد می به جهت خالء قانونی آن، اذعان نمود که تصویب این مواد قانونی

 یعنی. یستبد مطلق ن یاخوب  یقانون یچهاما باید بدانیم . گردیدشاید حقوق خیلی از مردم جامع تضییع می، به تصویب نمی رسید

، قاعده یناز ا یزبه دنبال دارد که قانون مورد بحث ن یزرا ن یبیمعا، کند یجاد میکه ا یاییدر کنار مزا شود یکه وضع م یهر قانون

این قانون نتوانسته ، بافت فرسودهبه علت کند نمودن روند نوسازي ، هاي بافت فرسوده شهر تهراندر محدوده. یستمستثنا ن

امکان نوسازي از ، کارساز باشد و چه بسا به علت طوالنی شدن روند صدور سند مالکیت براي اسناد مشاع واقع در بافت فرسوده

سلب و به تعویق افتاده باشد و عالوه بر این طوالنی شدن روند نوسازي امالك مشاع و همچنین عدم  مالکانسوي سازندگان و 

لذا در این فصل به دنبال راهکاري اجرایی . دریافت تسهیالت وام بافت فرسوده مانع جدید براي نوسازي این امالك شده است

خود به عنوان ، چرا که تسریع در روند برطرف کردن مشکالت اسناد مالکیت. باشیمبراي افراز و نوسازي سریع امالك فرسوده می

در این راستا براي تسهیل نوسازي امالك واقع در بافت فرسوده که . باشدروند نوسازي میعامل موثر و بسترساز براي تسریع 

  عمل نمود. 9باید بر اساس شکل  مشکل ثبتی ـ حقوقی دارند
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  حقوقی-روند تسهیل نوسازي امالك با مشکالت ثبتی. 9شکل 

  روند نوسازي امالك فرسوده با مشکالت ثبتی ـ حقوقیاهداف و شرح وظایف نهادهاي متولی تسهیل . 6-1

  ستاد راهبردي ثبتی ـ حقوقی شهر تهران . 6-1-1

 هدف  

ثبتی -هاي الزم در راستاي حل مشکالت حقوقیبا هدف تدوین دستور العمل، ثبتی شهر تهران-ستاد راهبردي حقوقی

حقوقی  ي حاصل از این ستاد به کارگروههاي ثبتی وها و بر این اساس خروجی؛ گرددامالك واقع در بافت فرسوده تشکیل می

  . گردد می منطقه اي ابالغ

 شرح وظایف  

 ؛ هاي مرتبط با مشکالت ثبتی ـ حقوقی امالك واقع در بافت فرسودهتدوین و تصویب دستورالعمل  

 ؛ جذب منابع مالی براي رفع مشکالت ثبتی ـ حقوقی امالك واقع در بافت فرسوده  

 ايهاي منطقهنظارت بر کارگروه ارزیابی و . 

  

  کارگروه ثبتی ـ حقوقی منطقه. 6-1-2

 اهداف  

 ؛ بررسی مشکالت ثبتی ـ حقوقی امالك واقع در بافت فرسوده هر منطقه  

 قع در بافت فرسوده به ستاد مرکزيهاي الزم براي رفع مشکالت ثبتی ـ حقوقی امالك واپیشنهاد دستورالعمل .  

 عنوان دبیر کارگروه)نماینده سازمان نوسازي (به-4

 معاونت شهرسازي منطقه) نماینده شهرداري منطقه (-5

 اداره ثبت اسناد و امالك منطقهنماینده -6

 نماینده شورایاري محالت-7

 ماینده دفاتر نوسازي بافت فرسودهن-8
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 فرآیند تسهیل نوسازي امالك با مشکالت ثبتی ـ حقوقی

اصالح قوانین و تدوین 

 دستورالعمل
 بسترسازي و پشتیبانی سازماندهی و اجرا

ی
تول

 م
اد

نه
 

3 

به نمایندگی: معاون شهرسازي و (شهردار تهران -1

 ـ دبیر ستاد اري شهرداري تهران)معم

 مدیر عامل سازمان نوسازي شهر تهران-2

 ره ثبت اسناد و امالك شهر تهرانرئیس ادا-3

 یکی از اعضاي شوراي شهر تهران-4

 مدیر عامل شرکت عمران و بهسازي شهر تهران-5

 کارشناس شهرسازي-1

 حقوقی-کارشناس ثبتی-2

 کارشناس اجتماعی-3
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 افراز اسناد مشاع (نمونه: محالت اتابک و مینابی)

 ح وظایفشر  

  ؛ مشکالت ثبتی ـ حقوقی که مانع نوسازي بافت فرسوده هر منطقه شده استبررسی  

 ؛ هاي تدوین شدهارزیابی و نظارت بر اجراي دستورالعمل  

 ر بافت فرسوده قصد نوسازي دارندهاي تشویقی و حمایتی براي مشکالت ثبتی ـ حقوقی امالکی که دتدوین بسته . 

  

  نوسازي بافت فرسودهدفتر . 6-1-3

  هدف  

 ايهاي ابالغی از سوي ستاد راهبردي و کارگروه منطقهایجاد بسترهاي الزم براي اجرایی شدن دستورالعمل .  

 شرح وظایف  

 ؛ شناسایی مشکالت ثبتی ـ حقوقی امالك واقع در بافت فرسوده  

  ؛ بافت فرسوده مالکاناطالع رسانی به  

 ؛ آموزش شهروندان واقع در بافت فرسوده  

 ؛ پرونده در اداره ثبتنام و تشکیل  ثبت  

 ري براي رفع مشکالت ثبتی ـ حقوقیپیگی . 
  

  مراحل تسهیل روند نوسازي امالك فرسوده با مشکالت ثبتی ـ حقوقی. 6-2

در این  15با توجه به ساختار ارائه شده جهت تسهیل و بهبود فرایند افراز اسناد مشاعی در محالت اتابک و مینابی درمنطقه 

  . شود می کارهایی در سه بخش قوانین و مقررات سازماندهی و اجرا و بستر سازي و اجرا پرداختهقسمت به بیان راه 

  ها اصالح قوانین و تدوین دستورالعمل. 6-2-1

بعنوان حل  هائیهیئت یا هیئتبررسی مشکالت ثبتی ـ حقوقی امالك در زمینه صدور سند مالکیت توسط  یدر هر حوزه ثبت

؛ یهقوه قضائ یسبه انتخاب رئ يقضات دادگستر از یکیعبارتند از  هیئت یناعضاء ا. بررسی و حل استقابل اختالف در ثبت 

از جمله مواد قانونی ثبت که . سازمان ثبت اسناد وامالك کشور یسبه انتخاب رئ ینفر خبره ثبت یک، يقائم مقام و یاثبت  یسرئ

  شاره نمود:توان به مواد زیر اهاي قابل حل است میهیئتتوسط این 

  قانون ثبت اسناد و امالك کشور 147ماده  

یی احداث شده که به واسطه ها بر روي زمین 1/1/1370براي تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تاتاریخ  این ماده قانونی

زراعی ي ها نسق موانع قانونی صدور سند مالکیت براي آن ملک میسور نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزي و

اشخاص با  برداري متصرفین است و وباغات اعم از شهري وغیر شهري واراضی خارج از محدوده شهر وحریم آن که مورد بهره

به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت براي آن ملک میسور نیست  سند عادي تا تاریخ تصویب این قانون خریداري کرده و

به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی وپس ازتأئید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سندمالکیت به اداره  هیئتکه این 

  . مالکیت صادر خواهد کرد محل اعالم مینماید واداره ثبت براي آن ملک طبق مقررات سند ثبت

  قانون ثبت اسناد و امالك کشور 148ماده  

باشد وساختمان که در آن احداث شده چنانچه متصرف  ها يشهردار یادولت  یتمالک که در یدرمورد آن دسته ازاراضاین ماده 

  یاناع صاحبان به منطقه یمتعرصه را به ق ندا مکلف شهردارها و دولت ،باشد یمسکون واحد فاقد ساختمان هکنند داثـاح یعلف
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 یعرصه را با نظر کارشناس رسم ها يشهردار باشد دولت و یگريد یواحد مسکون يکه احداث کننده دارا یدر صورت و بفروشند

عرصه اقدام  یدارتوسط خر یاناحراز تصرف در اع مذکور پس از هیئت. بفروشد یانیعادالنه روز به صاحبان اع یمتبه ق يدادگستر

  . کندصادر  یتمالک سند مقرراتآن ملک طبق  يبرا یزاداره ثبت ن و نمایدیاعالم آن به اداره ثبت م و يبه صدور رأ

 یرفتهپذ يبه روش حضور مالکیت مفروز درخواست صدور سند، 148و  147ثبت اسناد و امالك و ماده  یدقانون جددر 

 یسازمان به نشان )پورتال( گاهدر یا www.sabiemelk.ir یکینام در سامانه الکترون ثبت یقشود و فقط از طر ینم

www.ssaa.ir  قابل انجام استو به شکل زیر .  

و اسکن  یکیفرم تقاضانامه الکترون تکمیل سازمان ثبت اسناد و امالك و یکیبا مراجعه به درگاه الکتر یتسند مالک یمتقاض

 ینهمچن. یدنمایارسال م هیئت یرخانهپست به دب یقنقشه را از طر یلمصدق مدارك و فا یرتصو، یازمدارك و مستندات مورد ن

ی از دفاتر اسناد رسم یکیبه  یازو ارائه مدارك مورد ن یکیفرم تقاضانامه الکترون یلتواند جهت تکمیم یلدر صورت تما یمتقاض

، تقاضا یکفرم الکترون یلنامه پس از تکم ینمطابق ظوابط آئ یاز طرف متقلض یندگیبه نما یدفاتر اسناد رسم. یدنما مراجعه

ي صدرو سند مالکیت مفروز از این طریق مزایا و معایبی ثبت تقاضا. یندنمایاقدام م ها هیئتبه  یازن مورد نسبت به ارسال مدارك

 مالکیت که حدود سند یانیو اع یبراي اراض یتبه امکان اخذ سند مالک یتوانم، قانون ینا یايازجمله مزا. را به دنبال داشته است

یجاد فکري و ا یشآسا، مالکیتیت و تثب یطتسل یطشدن شرا یامه، امر یناشاره نمود که ا، یستن یسرعادي براي آنها میق از طر

  . خواهد داشت یرا در پ یتامن

مواد  ینا یبتصو، اینکه ازجمله. اندنموده یجادا یزرا ن یو مشکالت یبمعا، یامزا ینشد مواد مزبور در کنار ا یاناما چنانکه ب

 یققابل ابطال از طر، مواد ینا یقصادره از طر اسناد، طرف چون مطابق قانون یکاز  یراز. است یدهها گردموجب ازدحام دادگاه

را  یدگیامر رس یجتاًو نت یدهها گردموجب تراکم پرونده یامر گاه ینکه ا نمایندمی مراجعه ها به دادگاه ینمعترض، هستند ها دادگاه

 ینب درگیریهاي اختالفات و، تصرف است، مواد ینا یقچون مبناي صدور سند از طر، یگرو از طرف د سازدمی با مشکل مواجه

تعداد زیاد مراجعین نیز تا حدودي سبب کند شدن روند صدور سند مالکیت مفروز ، عالوه بر این موارد. شده است یدمردم تشد

 یادآوراسناد را  این هنگام صدور، عدم توجه به ضوابط شهرداري یتوانم، نمودهاند یجادمواد ا ینکه ا یاشکاالت یگراز د. شده است

  . گرددیم شهرداریها مشکالت براي یجادو موجب ا یختهطرحهاي شهري را در هم ر یجهشد که در نت

الزم است که موارد زیر در نظر گرفته ، قانون ثبت اسناد و امالك 148و  147براي حل مشکالت و معضالت مرتبط مواد 

  شود: 

به گونه اي که قطعه با سند ، بافت فرسوده اي مرتبط با صدور سند مالکیت مفروز براي امالكـ تبیین دستورالعمل ویژه1

  ؛ ماه سند مالکیت درخواست کنند نیز مفروز گردد 4حداکثر ظرف مدت ، مشاعی جهت نوسازي تشکیل پرونده داده باشد

ه ي قبلی کها اي در صورت وجود قولنامهبه طوري که در اسناد قولنامه، اياي براي امالك قولنامهـ تدوین دستورالعمل ویژه2

فرایند امور اداري سند مشاعی صورت پذیرد و در حین صدور پروانه ساختمانی سند مالکیت ، منتج به سند مادر مشاعی گردد

  ؛ مفروز براي ملک صادر گردد

وکالتنامه (اعم از داشتن  به طوري که با. باشند می يکه بصورت ورثه ا یافراز اسناد مشاع ـ تدوین دستور العمل ویژه براي3

در حین صدور پروانه  یافراز سند مشاع یندفرا، و واریز مالیات بر ارث انحصار وراثتداشتن برگه ، از ورثه یکیتوسط  و کاري)تام 

  . یردصورت پذساختمانی 

در صورتی که بر اثر ، ـ تدوین دستورالعملی در خصوص امالکی که مساحت مورد تملک آنها بیشتر از سند مشاعی است4

  . لحاظ گردد یمساحت سند مشاعرا  يسند افراز يمبنا، کمتر و مساوي سند باشد مساحت قطعه باقیمانده شبکه معابر تعریض
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 یمشاع اسناد یعتجم که در طوري به ؛مشاع مالکیت با اسناد همزمان تجمیع و افراز خصوص در ورالعملیـدست دوینــ ت5
  یدو مرحله افراز اسناد مشاع، منجر به صدور پروانه ساختمانی شده استدر مواردي که ، اسناد مفروز با یاسناد مشاع یا دیگرهم با

  . یردهمزمان صورت گ ياسناد افراز یعتجم

ها نقل از آنجایی که در اینگونه خریداري، اي)قولنامه(ـ تدوین دستورالعملی در خصوص امالك با مالکیت خریداري رسمی 6

تمانی است و به علت قرار داشتن این امالك در محدوده بافت فرسوده و قدمت زیاد و انتقال سند مالکیت منوط به پایان کار ساخ

شود در صورت صحت هویت ملک و مالکیت مالک لذا پیشنهاد می، آنها امکان اخذ پایانکار از سوي مالک وجود نداشته است

  . توسط کارشناسان ثبت) امکان صدور سند مالکیت مفروز و قطعی فراهم آید(

   سازماندهی و اجرا. 6-2-2

 یتبه اهم ی نسبتگروه بهره مندان به اندازه کاف یا یجامعه محل یعنی، انجام شده باشد یتبا موفق یهچنانچه مراحل اول

کارشان را انجام داده باشند و  یکاف تبحر با یلگرانتسه، پروژه اطالع داشته باشند يدرمورد نحوه اجرا، موضوع آگاه شده باشند

  . همراه خواهد بود یشتريب یتبا موفق یتفعال ياجرا، باشد شده یهبا مشارکت دست اندرکاران ته یمناسب برنامه اقدام

، داراي افرادي با سطح درآمد کم هستندکه  جوامعیدر  یژهبو یبا جامعه محل یلگرانتسه يها تماس یندر اول معموالً

باال و  يخاص و توانمند يهاي رابطهدارا یلگرکه تسه یکنندمآنها تصور . است یرواقعیغ یاديتا حد ز یانتظارات جامعه محل

و هرچه سریعتر سند مفروزي را ، را حل کند مشکالتشان انتظار دارند که تمام یلگراز تسه یلدل ینبه هم. است یديکل يهانقش

ید مساله تاک ینکند و بر ا یلا تعدافراد انتظارات ر ینارتباطش با ا یبتواند در ط یدمجرب با یلگرتسه یک. براي آنها صادر نماید

  . است ها یتفعال يو اجرا یريگ یمدر تصم یمشارکت جامعه محل یتوضع یناز ا یزکه تنها راه حل گر کند

با برگزاري جلسات کارگروه اجرا در هر منطقه مشکالت و معضالت ثبتی و حقوقی امالك واقع در منطقه شناسایی  بنابراین

نتایج به ، گردد و در صورت نیاز به تصویب دستورالعمل می حمایتی و مالی بر اساس ویژگیهاي منطقه تهیهو بسته تشویقی  شده

  :گردد می پیشنهاد زیرجهت تسریع این روند بسته تشویقی  15گردد بطور مثال در منطقه  می ستاد مرکزي ارسال

 در جهت تسریع روند افراز اسناد مشاعیي ثبتی ها ارائه وکالت به نماینده دفتر خدمات نوسازي جهت پیگیري  

  بافتهاي فرسوده توسط سازمان نوسازي و  ي فرایند افراز اسناد مشاعی درقطعات واقعها درصدي هزینه 50تخفیف

 . اند تخفیف صد در صدي افراز اسناد مشاعی در قطعات واقع در بافت فرسوده که اقدام به تشکیل پرونده نوسازي نموده

  

  نی و بستر سازي براي افراز اسناد مشاع پشتیبا. 6-2-3

اعم از حقیقی یا حقوقی) عمدتا به (هاي توسعه اي است که در آن افرادي بسترسازي نخستین مرحله از مراحل پروژه

شان کاهش معضالت و مشکالتی است که براي رسیدن نمایندگی از نهادهاي مدنی کشور وارد فعالیت شده و مهمترین دغدغه

  . کنندوجود دارد و در راستا حل آن از هیچ تالشی فروگذاري نمیبه هدف 

اصوال بستر سازي به معناي ایجاد انگیره و تحرك در بین مردم به منظور اجراي فعالیتی در راستاي ایجاد تغییر و توانمندي 

دار به آن توجه نمود بستر سازي یکی از مراحلی که باید براي رسید به نوسازي پای، هاي فرسودهدر زمینه نوسازي بافت. است

این وظیفه مهم در شهر تهران به عهده دفاتر خدمات نوسازي بافت فرسوده بوده است که در راستاي نوسازي بافت فرسوده . است

  . کالبدي ـ زیرساختی برداشته شود، اجتماعی ـ فرهنگی، تالش نموده تا تمام موانع حقوقی ـ ثبتی

آنان  یندر ب یزهانگ یجادا منظور به یکار با جوامع محل یلگراناست که توسط تسه یاز اقدامات يامجموعه، در واقع بسترسازي

  به این منظور تمام مراحل. شودیم به نفس انجام اعتماد ین افزایشمرتبط به خودشان و همچن امور مشارکت در یشبا هدف افزا
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  . مرحله باید صورت گیرد 4سازي به طور کلی در  بستر. سازي توسط دفتر خدمات نوسازي باید انجام گیردبستر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  حقوقی-ي نوسازي امالك با مشکالت ثبتیساز یتو ظرف یبانیپشتي، بسترسازفرآیند . 10شکل 

  

 مرحله اول: مطالعات پایه  

مطالعات پایه باید ، در زمینه افراز اسناد مشاع. قبل از انجام هر اقدامی براي بسترسازي الزم است که مطالعاتی انجام گردد

دانستن سطح آگاهی و ، مالکانشماره تماس ، مالکاننام ؛ وضعیت اسناد مشاع محله؛ شامل شناسایی موقعیت امالك مشاع

به همین دلیل نیاز به . تواند براي نوسازي به وجود آورد باشداز ماهیت اسناد مشاع و مشکالتی که این اسناد می مالکاناطالعات 

بعد از اتمام برداشت میدانی اطالعات به صورت رقومی و متنی وارد سیستم . پالك از سطح محله است برداشت پالك به

  . روزآوري باشد گردد تا براي همیشه قابل دسترسی و به) میGISاطالعات جغرافیایی (
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 رسانی  سازي و اطالع مرحله دوم: آگاه  

 یمشخص يها یتاز واقع ی راجامعه محل یدبا یلگرتسه، يبه انجام کار یجامعه محل یباز ترغ یشو پ یتحساس یجادبعد از ا

را  ییها یعهو شا نادرست مفروضات يانتظارات نادرست اجتناب کند و به طور جد یجاداز ا یدبا یلگرتسه، مرحله یندر ا. یدآگاه نما

  . اهداف طرح هدایت کند و توقعات را به سمت یدنما یرود خنثیآنها انتظار م يکه از نوع همکار

هاي جهادي در سطح ایجاد پایگاه، اطالع رسانی در مساجد محلی، ارسال دعوت نامه، هاي مانندابتدا با روش، در این مرحله

امالکی که داراي سند مشاع هستند به  مالکان؛ در سطح بافت فرسوده... تراکت و، بنر، پخش و توزیع بروشور، نصب بنر، محله

، هاي آموزشیبرگزاري کارگاه، هاي مانند مشاوره نفر به نفر و یا گروهیدفتر نوسازي کشانده و در مرحله بعد با استفاده از روش

نهایی این  خروجی. کننددر زمینه مشکالت اسناد مشاعی آگاه و حساسیت آنها را براي اقدام در زمینه مفروز نمودن بیشتر می

  . بافت فرسوده براي افراز اسناد مشاعی است مالکانحساس نمودن ، مرحله

  سازي صورت گیرد به شرح زیر است: برخی از مهمترین نکاتی که باید در مورد آنها آگاه

 ایطش ایجاد تغییري در شر، اگر جامعه محلی ما جامعه منفعلی باشد و از مسولین و یا سایر افراد انتظار کمک داشته باشد

هاي نوسازي صورت گرفته کامال صدق نموده است و تمام جامعه این تجربه در محله اتابک به علت مداخله. نخواهد شد

  ؛ محلی انتظار افراز اسناد مشاع به صورت رایگان را دارند

 ازي همکاري کنند که دفتر ها بیشتر زمانی عالقه دارند با دفتر نوسدر اطالع رسانی که افراد و گروه توجه به این نکته

  ؛ کندها را پرداخت مینوسازي در این مسیر همراه و همگام آنهاست و بخشی از هزینه

 او فقط شما را  غیر از نوسازي بافت فرسوده و منفعتی نداردنوع  یچه یاجتماع یلگرتسهبراي که  یتواقع ینبر ا یدکأت

 . یدمشارکت داشته باش مشاعافراز اسناد و  نوسازيکند تا در روند  می یبترغ

  

 مرحله سوم: آموزش و یادگیري  

اي در زمینه افراز چرا که در این مرحله باید کارشناسان و مدیران خبره. این مرحله جزء مهمترین مراحل بستر سازي است

و یادگیري کارشناسان  آموزش، این مهم نیازمند. اسناد مشاعی و یا مشکالت ثبتی ـ حقوقی مربوط به اسناد مشاع به وجود آید

کارشناسان دفتر نوسازي طی سلسله جلساتی که با . پیگري و تسریع روند افراز اسناد مشاعی است، گوییدفتر نوسازي براي پاسخ

روند افراز اسناد مشاع را تحلیل نموده و بهترین عملکرد را در ، کنندکارشناسان رسمی دادگستري برگزار می، کارشناسان اداره ثبت

تنها ، را همراه ندارند یکه مشارکت جامعه محلاقدامات افراز اسناد مشاع سفانه برخی از أمت. کنندرخورد با مشکالت انتخاب میب

 یانحضور مجر شدن زمان پروژه و کمرنگ یاندر محل فعال هستند و اثراتشان پس از پا يپروژه و حضور مجر اجراي در طول

 یینپروژه و تع يدر اجرا یجامعه محل بیشتر کردن یرمشکل را با درگ ینتوان ایم که یحال در. شودیفراموش م، یمحل یرغ

و  یواقع یطو ممارست در شرا ینمستلزم تمر یتولئشک سپردن مس بدون. آنان برطرف کرد يمختلف برا يها و نقش یتمسوول

  . الزم است يها یه آموزشارا يدر موارد

را توانمند  یشان جامعه محل مداخله قادر نخواهند بود با ییبه تنها یبوم یرغ یلگراندر نظر داشت که تسه یزنکته را ن ینا یدبا

گسترده در  مطالعات دارا بودن دانش و در صورت یحت یبوم گران غیر یلتسه. کنند یتتقو شان رابه نفس اعتماد یاو  یندنما

آن منطقه آشنا  رسوم و آداب و یشگو، زبان، پروژه يبا محل اجرا یاندازه جامعه محلبه ، منطقه یايجغراف یاو  یشناس مردم ینهزم

و انتخاب  ییشناسا، باشند پروژه به آن توجه داشته يو اجرا یزيبرنامه ر ياز ابتدا یدپروژه با یانکه مجر یاز اقدامات یکی .یستندن

 يها يو توسعه توانمند یشافزا يمناسب برا يها فرصت ایجاد الزم و يها ینهزم یجادو تالش در جهت ا یبالقوه محل یلگرانتسه



 

 

 1396ماه اسفند |46شماره  |هشتمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

122 

 يگروه مجر. یداثرات آن نما یداريپروژه و پا يبه روند اجرا یانیتواند کمک شایم یروهاي بومیجلب مشارکت ن. آنها است

دست  به صورت گرفته را يها یتفعال یمو تعم یقها و تعمیتادامه فعال، شده پروژه یینمدت زمان تع یانپا در تواند می

به عوامل  یجامعه محل یاز وابستگ امکان تا حد، یمحل یلگرانتسه یتبتواند با ترب یدبا يگروه مجر. بسپارد یمحل گران یلتسه

  . نخواهد بود يمنوط به حضور مجر ابتکارات ادامه اقدامات و یبترت ینبه ا. کند یشگیريپ یرونیب

 یانمجر، یجامعه محل جمله تمام دست اندرکاران از یتظرف، پروژه موفق یک ياجرا ینکته توجه داشت که در ط ینبه ا یدبا

منجر به  یمحل یلگرانمختلف به تسه يها مسوولیت و ها نقش یضتفو یندفرا یناست و در ا یشدر حال افزا یلگرانو تسه

 يبرگزار یقتنها از طر یلگرانآموزش تسه یگربعبارت د. شودیم یزآنها ن ارتباطی و يحرفه ا يهایتتوان و ظرف یشافزا

  . شودیحاصل م یط واقعیاقدام در شرا یقآموزش از طر یناز ا ياشود و بخش عمدهینم یسرم یآموزش يها کارگاه و ها کالس

  توسط کارشناسان خبره دفتر نوسازي) (مرحله چهارم: اقدامات ویژه  

و  يفکر يهاییتوانا، تحصیالت، سن، جنس، يایفهطا، یگروه يهایژگیبه فراخور و یاست که ساختار جوامع محل یهیبد

در زمینه به خاطر داشت که در  بنابراین باید. متفاوت است ین دستاز ا يبه منابع و موارد یدسترس، ثروت، در آمد، شغل، یدي

الزم است که کارشناسان دفتر نوسازي دست به اقداماتی لذا ، هاي امکان افراز سند خود را ندارندافراز اسناد مشاعی همه گروه

  توان به موارد زیر اشاره نمود:از جمله این اقدامات می. براي تسهیل روند افراز نمایند

ـ معرفی به نقشه بردار و کارشناس رسمی 3؛ ـ ثبت نام و ارسال مدارك براي اداره ثبت2؛ مالکانـ دریافت مدارك از 1

ـ جذب منابع 6؛ ـ پیگیري سریع و مداوم از اداره ثبت منطقه5؛ براي پیگیري سریع مالکانـ اخذ وکالت کاري از 4؛ دادگستري

  . مالی الزم براي افراز اسناد مشاع

  منابع

   .گنج دانشانتشارات . تهران: 2جلد  .حقوق اموال .)1379جعفري لنگرودي، محمدجعفر ( - 

  .گنج دانشانتشارات تهران:  .1جلد  .مجموعه محشی قانون مدنی .)1379جعفري لنگرودي، محمدجعفر ( - 

  نشر دادگستر.  . تهران:1جلد  .حقوق تجارت .)1374ستوده تهرانی، حسن ( - 

   .گنج دانشانتشارات . تهران: 1. جلد حقوق ثبت .)1386شهري، غالمرضا ( - 

  ).11(ها،  مجله شهرداري .احراز مالکیت امالك و اراضی ).1379( صالحی، حسین  - 

  ).18(اجتماعی، - فصلنامه فنی .اطلس مالکیت جدید زمین). 1380( علیزاده، مهدي - 

  .چاپ صفا. تهران: سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و امالك ).1383( محمدي، سیدجلیل  - 

  .ماده قانونی) 157مواد قانونی مرتبط با اداره ثبت ( - 
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  طرح پژوهشی گزارش

هاي فرسوده و ناکارآمد  در بافت اي هاي توسعه محله چارچوب«

  »شهر تهران و سازوکارهاي تحقق آن

  

  ریزي شهر تهران : مرکز مطالعات و برنامهدهنده سفارش

 شهر تهرانبردار: سازمان نوسازي  بهره

  اکبري علی کاوه حاجی: گر پژوهش

 1396سال تهیه: 
  

  04607 :گزارش شماره

  چکیده

اي از مشکالت اجتماعی، اقتصادي، کالبدي  گیري مجموعه فرسودگی در محالت شهري نمایانگر افت کیفیت زندگی و شکل

بایست منجر به بهبود وضعیت موجود در تمام ابعاد به  و محیطی در محله است. بنابراین، مواجهه با فرسودگی در سطح محله می

قابل تبیین است،  »اي توسعه محله«یا  »توسعه اجتماع محلی«صورت یکپارچه و متوازن گردد؛ این رویکرد که تحت عنوان 

  انسانی، اقتصادي و ... است.برداري از منابع طبیعی،  داللت بر تمام ابعاد زندگی دارد و به معناي توانایی اجتماعات محلی در بهره

دهد که این موضوع از  اي نشان می گرفته درخصوص توسعه محله بررسی و تحلیل محتواي منابع موجود و تجارب صورت

ریزي براي دستیابی به توسعه) برخوردار  دوجنبه محتوایی (برآمد و پیامدهاي مورد انتظار از توسعه) و روندکاري (فرآیند برنامه

که جنبه محتوایی دربرگیرنده ابعاد کالبدي، اقتصادي و اجتماعی بوده و معیارهایی همچون مسکن عادالنه،  یاست. درحال

گردد، جنبه روندکاري در ارتباط با بعد حکمروایی شهري  وکار، امنیت و مشارکت مردمی را شامل می سالم، کسب زیست محیط

ریزي در سطح محله و جایگاه رسمی اجتماع محلی و  حق برنامه قرار داشته و به معناي آموزش و آگاهی شهروندي، وجود

  باشد. گیري می هاي توسعه اجتماع در سازوکار تصمیم سازمان

باشند؛ این در حالی  محله داراي حداقل یک بلوك فرسوده می 196دهد که  بررسی وضعیت فرسودگی در تهران نشان می

محله در مناطق مرکزي و جنوبی شهر قرار گرفته است؛  56وب شهر در هاي فرسوده مص % از مساحت بافت65است که حدود 

دهد که  ها نشان می هاي شهر است. تحلیل شرایط این محدوده این ویژگی به معناي تمرکز فضایی فرسودگی در برخی محدوده

اي فاصله دارند؛  ه محلهمحالت داراي بافت فرسوده وناکارآمد از هر دو جنبه محتوایی و روندکاري با چارچوب مطلوب توسع

که در عین حال که داراي مشکالت و تهدیدهاي جدي در ابعاد کالبدي، محیطی، اقتصادي، اجتماعی و حکمروایی  طوري به

  باشند. اي نیز می ریزي مطلوب براي دستیابی به توسعه محله هستند، فاقد چارچوب برنامه

توسعه  »راهنماي«بایست در عین حال که اصول، اهداف و راهبردهاي  می اي در این محالت بنابراین، چارچوب توسعه محله

ریزي براي دستیابی به  نماید، فرآیند برنامه ارائههاي ارزیابی و پایش آن را  ها و سنجه ها، شاخص اي را تبیین نموده و مولفه محله

پذیري  انگیزي و انعطاف نگري، مشارکت جانبه همههایی همچون دربرگیري،  بر ویژگی اهداف را نیز تعیین کند. فرآیندي که مبتنی

  گردد. تعریف می
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هاي توسعه  ریزي، مدیریت و اجراي برنامه این پژوهش با هدف تبیین چارچوب محتوایی و روندکاري متناسب براي برنامه

فرسوده و ناکارآمد در شهر تهران تدوین شده است و ضمن مروري بر منابع موجود درخصوص توسعه محالت داراي بافت 

ها و شرایط محالت مواجه با فرسودگی در تهران، به پیشنهاد چارچوب محتوایی و روندکاري توسعه  اي و تحلیل ویژگی محله

  پردازد. اي می محله

  .ریزي سالم، مشارکت محلی، حق برنامه زیست محیطمحله، توسعه اجتماع محلی، مسکن عادالنه،  :ها کلیدواژه

  

  مقدمه. 1

هایی که حلشوند. راه محالت شهري از موجودیتی ایستا برخوردار نیستند و به تدریج و در طول زمان دچار فرسودگی می

هاي این نواحی را ها و ویژگیتهر دسته از راهکارها گروهی از علاست و  گوناگون بوده  ،براي مواجهه با فرسودگی ارائه شده

اند. موضوعات اقتصادي متمرکز شده مثال، برخی راهکارها بر موضوع کالبد تمرکز و برخی دیگر بر عنوان اند؛ به مدنظر قرار داده

اند و ها تاثیر گذاشتهحلگوناگونی راهمختلف زمانی و مکانی و قیود متفاوت نهادي از جمله عواملی هستند که بر  بسترهاي

هاي مختلف براي رویارویی با مشکل فرسودگی در نواحی و ها و مکانهاي محتوایی و روندکاري متفاوتی را در زمانچارچوب

  اند.محالت ایجاد کرده

ه شهري) با تمرکز بر هاي ناپایدار و فرسود (تحت عنوان بافت 1380ها در دهه  در ایران، تعریف و شناسایی این عرصه

هاي فرسوده شهري بدون درنظر گرفتن عوامل موثر بر  که شناسایی بافت طوري است؛ به هاي کالبدي صورت گرفته جنبه

شناختی و  هاي گونه است و تفاوت گرفته هایی یکسان ازسوي دیگر صورت بر شاخص سو و مبتنی گیري فرسودگی ازیک شکل

هاي اجرا شده در چارچوب اسناد  مورد توجه قرار نداده است. بررسی مجموعه سیاستهاي خاص محالت مختلف را  ویژگی

قیمت براي نوسازي مسکن، معافیت از پرداخت هزینه عوارض ساخت  دهد که پرداخت تسهیالت بانکی ارزان فرادست نشان می

پیشنهادشده از طرف سیاستگذاران ملی و مسکن و اعطاي تراکم تشویقی براي تجمیع و نوسازي مسکن، مهمترین راهکارهاي 

هاي اجتماعی، اقتصادي و محیطی  گیري عدم مزیت در محالت فرسوده داراي جنبه ست که شکلا این در حالی  .باشند شهري می

گردد. در نتیجه، رویارویی با فرسودگی در سطح محله  اقتصادي می-اجتماعی 2و انزواي 1شدن است و منجر به فرآیند قطبی

بایست منجر به بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و سایر ابعاد به صورت یکپارچه و متوازن گردد؛ این رویکرد تحت  می

  قابل تبیین است. »توسعه« عنوان

بنابراین رویارویی با مشکل فرسودگی شهري نیازمند چارچوب محتوایی و روندکاري متوازن و یکپارچه است. در این راستا، 

طرف و  ریزي یکپارچه و متوازن براي دستیابی به توسعه در محالت ازیکدگاهی جامع درخصوص چارچوب برنامهنبود دی

توان خالء  است. درنتیجه، می بعدي منجر شده اي ناقص و تک گیري فرآورده چگونگی دستیابی به آن از طرف دیگر، به شکل

هاي  روي برنامه ي و اثربخشی آن را به عنوان مهمترین مساله پیش هاي ارزیابی کیفیت، کارآمد فرآیند مطلوب توسعه و شاخص

  کرد. اقدام در نواحی فرسوده شهري قلمداد

ریزي، مدیریت و  بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، دستیابی به چارچوب محتوایی و روندکاري متناسب براي برنامه

  توان هدف اصلی پژوهش، می اساس باشد. بر هران میـناکارآمد در شهر تافت فرسوده و ـهاي توسعه محالت داراي ب اجراي برنامه

                                                             
1. Polarization 
2. Marginalization 
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  کرد: اهداف فرعی را به این صورت تعریف

 اي در محالت داراي بافت فرسوده در تهران؛ هاي توسعه محله تدوین چارچوب روندکاري مناسب براي تهیه برنامه 

 ها و اقدامات رویارویی با فرسودگی ر ارزیابی برنامهاي به منظو هاي سنجش توسعه مطلوب محله تدوین معیارها و شاخص 

 شهري در تهران؛

 هاي توسعه شهري و تبیین ارتباط آن با سایر  ها و طرح مراتب برنامه اي در سلسله هاي توسعه محله تعریف جایگاه برنامه

 هاي موضعی و موضوعی؛ ها و برنامه طرح

  ).1پذیرد (جدول شماره  سه مرحله اصلی صورت میبراي دستیابی به نتایج مورد انتظار، پژوهش در 

  

 مراحل اصلی پژوهش .1 جدول

  مرحله نخست:

  مرور ادبیات نظري و تجارب شاخص

  مرحله دوم:

  شناخت و تحلیل وضعیت موجود

  مرحله سوم:

  اي پیشنهاد چارچوب توسعه محله

 مرور مفاهیم و ابعاد مرتبط با پژوهش 

 بررسی تجارب جهانی 

  مفهومی پژوهشتدوین چارچوب  

  شناسایی مهمترین مشکالت محالت داراي

 بافت فرسوده

 هاي موجود ارزیابی برنامه 

 تحلیل شرایط نهادي  

 چارچوب محتوایی توسعه 

 چارچوب روندکاري توسعه  

  مرحله نخست؛ مروري بر ادبیات نظري و تجارب شاخص. 2

مهمترین مفاهیم مرتبط با پژوهش مورد بررسی مرحله نخست پژوهش از سه بخش تشکیل شده است: در بخش نخست، 

سو و مواجهه با فرسودگی از  اي ازیک گیرد؛ در بخش دوم، تجارب شاخص کشورهاي مختلف در خصوص توسعه محله قرار می

گرفته در دو بخش پیشین،  بندي مطالعات صورت گردد؛ و در بخش سوم، ضمن تحلیل محتوا و جمع سوي دیگر بررسی می

  شود. ومی پژوهش تبیین میچارچوب مفه

  کید ویژه بر محالت فرسوده و ناکارآمدأاي با ت بخش نخست؛ مرور متون توسعه محله. 2-1

ثر بر موضوع پژوهش ازطریق مطالعه اسناد و منابع موجود در این حوزه مورد بررسی قرار ؤدر این بخش از پژوهش، مفاهیم م

  ).1شکل گرفته است (

چارچوب نظري توسعۀ محالت فرسوده

رویارویی با توسعۀ محلّه اي
فرسودگی شهري

ماهیت و انواع 
توسعۀ شهري

فرآیند برنامه ریزي 
محلّه اي

ماهیت محلّۀ خوب
سیر تحول رویارویی 
با فرسودگی شهري

ابعاد فرسودگی علل شکل گیري 
فرسودگی

  
  شده در چارچوب نظري پژوهش مفاهیم بررسینمودار . 1شکل 
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 چارچوب بندي فرسوده، جمع نواحی در مداخله تحول سیر و اي محله توسعه هاي چارچوب ابعاد و مفاهیم، مرور از پس

گرهاي تشخیص، پایش و فرابینی  نشاناي از اجزا و زیراجزا در راستاي سیستمی از  پژوهش تدوین شده و مجموعه نظري

اند. اجزا و عوامل پیشنهادي براي ارزیابی و پایش یک اجتماع پایدار با تاکید بر محالت فرسوده و ناکارآمد  ها تبیین گشته برنامه

فرهنگی،  ، اجتماعی وزیست محیطپذیري، اقتصاد محلی، خدمات،  ونقل و اتصال فعالیتی، حمل-دسته ساختار کالبدي 8شهري در 

پیوست جزء یا معیار مشخص وجود دارد (-گیرند و همراه هر یک از این اجزاء تعدادي زیر دربرگیرندگی و حکمروایی قرار می

  ).گزارش 1شماره 

  هاي شاخصی از تجارب جهانی توسعه در محالت ناکارآمد یا فرسوده شهري بخش دوم؛ مطالعه نمونه. 2-2

یافته و در حال توسعه شامل بریتانیا، آمریکا،  اي در کشورهاي مختلف توسعهتوسعه محلهدر این قسمت مجموعه تجاربی از 

شود. با توجه به موضوع پژوهش، این بررسی در دو مسیر استرالیا، کانادا، فرانسه و آفریقاي جنوبی وجز آن بررسی می

بندي محتوا ، جمعشده با توجه به تجارب بررسی اي و مواجهه با فرسودگی شهري) صورت گرفته است. ریزي توسعه محله (برنامه

  شود. ارائه می 2پیوست شماره و رویکردهاي ذکرشده در این تجارب در قالب 

  بخش سوم؛ مدل مفهومی پژوهش. 2-3

ها بر اساس روابطی است که در چارچوب گرها و سنجه اي از نشانچارچوب مفهومی و مجموعه ارائههدف این بخش، 

  تعریف شده است. مفهومی

اي و هریزي توسعۀ محلدو موضوع برنامه حاصل پیوند اند رو هاي نواحی فرسوده با آن روبههایی که توسعۀ محلموضوع

  نمایش داده شده است. 2 شکلرویارویی با فرسودگی شهري است. این چارچوب در 

  

چارچوب توسعه محله اي بعد روندکاري
حکمروایی 

شهري
ابعاد محتوایی

جمعیتیـ  اجتماعی

اقتصادي

کالبدي ـ فعالیتی ـ 
محیط زیستی

محیط زیست 
سالم

سرزندگی مسکن عادالنه

توسعه کسب و 
کار

سطح برخورداري

حق مالکیت

امنیت

حس تعلق، سرمایۀ 
اجتماعی و مشارکت 

مردمی

جمعیت پذیري

آموزش و آگاهی 
شهروندي

حق برنامه ریزي

برخورداري مادّي 
و قوت نهادي

میراث فرهنگی 
پویا

 
  . چارچوب مفهومی پژوهش2شکل 

  

شود سه بعد ناظر بر جنبه محتواي فضا و یک بعد (حکمروایی) ناظر بر جنبه روندکاري توسعه طور که مشاهده می همان

. بعد چهارم چارچوب مفهومی، حکمروایی است که جنبه روندکاري دارد و در قالب سازه دیگري تحلیل و اند هاي فرسودهمحله
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اي  هاي مرتبط با توسعه محله ها و سنجه پژوهش، ابعاد، معیارها، شاخصنمایش داده شده است. پس از تدوین چارچوب مفهومی 

  ).گزارش 3پیوست شماره تعیین شده است (

  مرحله دوم؛ شناخت و تحلیل وضعیت موجود. 3

هاي محالت داراي بافت فرسوده و ناکارآمد در دستورکار قرار دارد. باتوجه  در این مرحله از پژوهش، توصیف و تحلیل ویژگی

محتواي این مرحله از پژوهش و در مقایسه با چارچوب مفهومی حاصل شده در انتهاي مرحله اول، مشکالت مربوط به  به

  باشند: محالت داراي نواحی فرسوده و ناکارآمد از سه جنبه قابل تبیین می

 ی؛ جمعیتی، زیست محیط: مشکالت محالت از نظر عوامل چهارگانه چارچوب مفهومی (کالبدي، فعالیتی و جنبه محتوایی

 اجتماعی و فرهنگی؛ اقتصادي؛ و حکمروایی)؛

 ریزي و فرآیند اجراي  هاي مرتبط با توسعه محلی، فرآیند برنامه : مشکالت مربوط به محتواي برنامهجنبه روندکاري

 ها؛ برنامه

 محله؛اي در سطح شهر، ناحیه و  ثر بر چارچوب توسعه محلهؤ: مشکالت مرتبط با نهادهاي مجنبه نهادي 

  برشمرد. 2اي را در جدول شماره  ترین مشکالت پیش روي توسعه محله توان مهم می بر این اساس
  

 اي در محالت داراي بافت فرسوده و ناکارآمد ترین مشکالت پیش روي توسعه محله هم. م2 جدول

  ترین مشکالت موجود مهم  عامل (بعد)  جنبه

ی
حتوای

م
  

فعالیتی  کالبدي،

  زیستی و محیط

 هاي مسکونی (در هر هکتار) نسبت به متوسط شهر برابري تعداد ساختمان 3/2 اندازه  

  ها دوام شهر در این محدوده هاي کم % از پالك60تمرکز حدود  

  اي هاي فاقد استحکام سازه % از مساحت محله توسط ساختمان20اشغال حدود  

  دو نفر) (حداقل 20تا  7تعداد باالي مالکان و متصرفان در محالت مناطق  

  محله 15هاي ناسازگار با سکونت در  % از مساحت محله توسط فعالیت1اشغال حداقل 

  محله 100سرانه فضاي سبز کمتر از حد مطلوب در 

  محالت50هاي فرسوده بیش از  % (مساحت محله) در بافت2میانگین سالیانه نوسازي کمتر از %  

 ) از محالت77در  %) ساکنان از کیفیت مسکن50رضایت کمتر از متوسط %  

جمعیتی، 

جتماعی و ا

  فرهنگی

  محله (توزیع نامتوازن جمعیت) 144باالتر بودن تراکم جمعیت نسبت به متوسط شهر در  

 تر بودن سطح سواد نسبت به متوسط شهر پایین  

 از محالت50تر از متوسط در حدود  احساس امنیت پایین %  

 محالت % از67تر از متوسط در حدود  احساس تعلق پایین  

  اقتصادي

  از محالت15مشکالت پیش روي مالکیت رسمی زمین خصوصی در %  

 محله نسبت به متوسط شهر 83تر بودن نرخ اشتغال در  پایین  

 محله 84تر از متوسط خانوار از وضعیت اقتصادي در  رضایت پایین  

  محله 106تر از متوسط به نهادهاي عمومی در  اعتماد پایین   حکمروایی

ي
روندکار

  

  ها محتواي برنامه

 هاي شهري (جامع و  انداز و رویکردي جامع، متناسب و کارآمد براي مواجهه با فرسودگی در برنامه نبود چشم

 تفصیلی)

 اي براي تعیین و شناسایی نواحی فرسوده شهري عدم اتخاذ چارچوبی ریشه  
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  ترین مشکالت موجود مهم  عامل (بعد)  جنبه

ي
روندکار

  

  ها محتواي برنامه

 نواحی) براي کلیه همسان (رویکرد مختلف هاي ینهزم در بودن آنها از مشکالت متفاوت و دور ها برنامه بودن سو هدف 

 ماهیت قطعی و صریح برنامه و عدم امکان تعدیل آن در طول زمان 

 توجهی به سایر  ها) و کم تمرکز بر بهبود شرایط کالبدي با تاکید بر نوسازي مسکن (با رویکرد تجمیع پالك

 گرهاي غیرکالبدي از سوي دی سو و جنبه اجزاي جنبه کالبدي ازیک

 توجهی به ضرورت تخصیص منابع عمومی براي جبران و کاهش مشکالت موجود در نواحی فرسوده شهري کم 

 هاي متولی و موثر و تاثیر آن بر محتواي برنامه (فردمحوري در مقابل  هاي دستگاه تغییرات در سیاست

 محوري) برنامه

 دیگر) سوي از محلی با شهري هاي برنامه و سو یک از شهري هاي (برنامه مختلف سطوح در ها برنامه بین ارتباط نبود  

فرآیند 

  ریزي برنامه

 هاي متاثر از برنامه در فرآیند تهیه برنامه مدخالن و گروه نبود یا ابهاد در سازوکار و چگونگی ارتباط با ذي 

 ریزي هاي متولی در بخش عمومی در برنامه عدم همکاري تمام دستگاه 

  اي توجهی به شرایط زمینه در تمام بسترها و کمفرآیند (شرح خدمات) همسان 

 اي ایستا ریزي به عنوان پدیده برخورد با محیط برنامه 

 ناپذیري و ابهام در جایگاه بازخورد براي اصالح و تعدیل برنامه انعطاف 

 (تمرکز بر محصول و نه بر فرآیند) ماهیت خطی فرآیند و منجر شدن آن به محصولی صریح و قطعی  

اجراي فرآیند 

  ها برنامه

 هاي توسعه شهري اي و نبود جایگاه معین در برنامه هاي توسعه محله ابهام در جایگاه برنامه 

  عدم تناسب برنامه با منابع مالی و ابزارهاي اجرایی موجود و در دسترس (نبود منابع و اختیارات مورد نیاز براي

 اي) هاي توسعه محله اجراي برنامه

  ها مشخص براي اجراي برنامهنبود سازمان اجرایی 

 اي هاي توسعه محله بخشی به برنامه ابهام در مرجع تصویب و رسمیت 

 ها بخشی) براي اجراي برنامه نبود سازوکار مدیریت هماهنگ (با ماهیت هماهنگی بین 

 بخشی آن توجهی به ماهیت بین نگاه بخشی به موضوع فرسودگی شهري و کم 

 افزاري  شده (تحقق نوسازي مسکن و برخی اقدامات نرم هاي تهیه مختلف برنامه پذیري ابعاد عدم توازن در تحقق

 شده در قلمرو عمومی) بینی و عدم تحقق اقدامات پیش

 مدخالن مختلف) هاي متنوع اقدام (بر اساس ظرفیت ذي نبود روش 

 هاي خارج از بدنه عمومی در اجراي برنامه ابهام در امکان مشارکت بخش  

ي
نهاد

  

  شهري

 بخشی و محدود شدن اعضا به نمایندگان  بینی همکاري نهادهاي غیردولتی در ستادهاي بین پیش عدم

 هاي عمومی دستگاه

 ها در ستادهاي بازآفرنی با تصویب در سایر مراجع ها و برنامه ابهام در ارتباط بین تصویب طرح  

  اي ناحیه

  ناکارآمد به عنوان یک اولویت ویژهنبود جایگاه روشن براي نوسازي و بهسازي نواحی فرسوده و 

 مدخالن در مراحل مختلف اقدامات دستگاه متولی (در سطح فردي و  بینی چارچوب مشارکت ذي عدم پیش

  گروهی)

  اي محله

 نبود سازوکاري براي اطمینان از ارتباط مستمر نمایندگان محلی با اجتماع محلی 

  شده هئهاي ارا مشاوره و نبود الزامی براي رعایت مشاوره ارائهتقلیل جایگاه نمایندگان محلی به 

 اي در چارچوب اختیارات نهاد محلی هاي توسعه محله یید و پایش برنامهأبینی اختیار بررسی، ت عدم پیش 

 هاي نهاد محلی محدودیت در دامنه فعالیت  
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  ناکارآمد شهر تهرانهاي فرسوده و  اي در بافت ریزي اسناد توسعه محله مرحله سوم؛ برنامه. 4

اي در  ه راهکارهاي تحقق توسعه محلهئبه ارا -شده در مراحل نخست و دوم بر اساس نتایج حاصل - این مرحله از پژوهش 

  پردازد. محالت مواجه با فرسودگی و ناکارآمدي در تهران می

  اي بخش نخست؛ چارچوب محتوایی و رویکردهاي توسعه محله. 4-1

اي برخوردار است؛ زیرا فرض بر این  ریزي توسعه محله در فرآیند برنامه »کننده هدایت«و  »راهنما« این چارچوب از جایگاه

ریزي مختص آن محله  هاي توسعه هر یک از محالت در فرآیند برنامه ها و برنامه انداز، اهداف، راهبردها، سیاست است که چشم

اي  فرض و عام براي توسعه محله اي از اصول و اهداف پیش ن مجموعهامکان تعیی -با توجه به این رویکرد - گردد و تدوین می

 -ترین سطح ممکن در عمومی -هاي معرفی شده در این قسمت  وجود ندارد. به عبارت دیگر، اصول، اهداف، راهبردها و سیاست

اي در سطح  توسعه محله سو و چارچوبی را براي پیگیري تحقق اي از یک ریزي در سطح محله چارچوبی را براي نحوه برنامه

  کنند. گذاري شهري معرفی نموده و از ورود به مصادیق پرهیز می سیاست و سیاست

  اي هاي توسعه محله قسمت نخست؛ اصول، اهداف، راهبردها و سیاست. 4-1-1

  باشند: هاي فرسوده و ناکارآمد تهران به شرح زیر می اي در بافت هاي توسعه محله اصول و ارزش

 هاي شهري براي تمام  ونقل عمومی و زیرساخت : حق برخورداري از خدمات شایسته پشتیبان سکونت، حملبرخورداري

  ساکنان محالت؛

 ایمنی و امنیت عینی و ذهنی محیط اجتماعی، ایمنی ابنیه در مواجهه با مخاطرات ایمنی، امنیت و پایداري محیطی :

  آالینده؛ عوامل کنترل و زندگی محیط از حفاظت و سالمت محیطی، طبیعی، بهداشت

 ریزي و  محور و اعطاي اختیارات مشخص به آنها براي مشارکت در فرآیند برنامه هاي اجتماع : تقویت سازماننهادسازي

  بندي؛ ریزي و بودجه تقویت جایگاه محالت داراي بافت فرسوده در برنامه

 و توجه دخیلهاي  گروه تمام ت، آموزش، مشارکتریزي توسعه محال برنامه فرآیند درها  جنبه : توجه به تمامدربرگیري 

  ؛اي محله توسعه ریزي برنامه فرآیند درها  جنبه تمام به

اي در محالت داراي بافت فرسوده تهران  هاي توسعه محله ها، اهداف، راهبردها و سیاست بر اساس تعیین اصول و ارزش

  باشد. قابل مالحظه می 3بندي این موارد در جدول  تعیین شده است. مجموع و دسته

  

  اي هاي توسعه محله نطباق اصول، اهداف، راهبردها و سیاست. ا3 جدول

  ها سیاست  راهبردها  اهداف  اصول

ایمنی، امنیت و 

  پایداري محیطی

ارتقاي ایمنی و امنیت 

  اجتماعی و کالبدي

ــت   ــی و امنی ــزایش ایمن اف

اجتمـــاعی در فضـــاهاي  

  عمومی

 در فضاهاي  اجتماعی نظارتنمودن زمینه  و فراهم تسهیل

 عمومی

 براي بهبود  نظارتی در اجتماع محلی ایجاد و تقویت مراکز

هاي  دفاع و ساختمان امنیت در فضاهاي عمومی، فضاهاي بی

  متروکه و فاقد استفاده

ــه  ــی ابنیـ ــود ایمنـ  و بهبـ

شـهري در  هـاي   زیرساخت
 افزایش ایمنی مسکن هاي متنوع  پذیر نمودن روش امکان
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  ها سیاست  راهبردها  اهداف  اصول

سازي  هاي نوسازي، بهسازي و مقاوم (ترویج همزمان روش  برابر مخاطرات طبیعی

هاي  بینی ضوابط متناسب ساخت و مشوق ابنیه) از طریق پیش

 مالی

 هاي مختلف) و  هاي موجود (کاربري افزایش ایمنی ساختمان

هایی  سازهاي جدید از طریق روش و بهبود کیفیت در ساخت

زوکار نظارت بر ساخت و اجراي سازي، تقویت سا همانند مقاوم

 وساز بیمه تضمین کیفیت ساخت

 هاي  شبکه هاي متولی زیرساخت به تقویت ایمنی الزام دستگاه

 زیرساختی

 ساکنان  بخشی به مالکیت رفع موانع حقوقی و تسریع رسمیت

  بر امالك مسکونی

افزایش کیفیت محیط 

عمومی و بهینه سازي 

  مصرف انرژي

بهبــود بهداشــت محــیط   

  عمومی

 سازي مدیریت پسماندها و تعبیه تاسیسات الزم جهت  بهینه

 تفکیک زباله 

 سازي معابر بهسازي و مناسب 

 آوري  آوري فاضالب و شبکه جمع اجرا و ساماندهی شبکه جمع

  هاي سطحی آب

  سازي مصرف انرژي بهینه
 هاي نوین  تسهیل، تشویق و نظارت بر بکارگیري فناوري

  توسعه و مرمت ابنیهمعماري در ساخت، 

  برخورداري

بهبــــــود ســــــطح 

ــورداري از  برخـــــــ

هـا، خـدمات و    فرصت

هــــاي  زیرســــاخت

  پشتیبان سکونت

ــه   ــودن زمینـ ــراهم نمـ فـ

ــارت ــتغال   مه ــی و اش افزای

  نیروي کار محلی

 هاي آموزشی مهارت افزایی قابل  تسهیل برگزاري دوره

 استطاعت

 استفاده از گذاري در محالت و  تشویق کارآفرینان به سرمایه

  نیروي کار محلی

ــتیبان   ــدمات پش ــود خ بهب

  سکونت

 حفظ و تقویت فضاهاي سبز و امکانات تفریحی و فرهنگی 

 هاي خدماتی با قابلیت دسترسی پیاده تامین سرانه 

 شهريهاي  بهبود زیرساخت 

 هاي  یابی بهینه ایستگاه ونقل عمومی و مکان بهبود شبکه حمل

  ونقل حمل

ســالمت ارتقــاي ســطح  

  شهروندان

 هاي عمومی و غیردولتی (همانند  هاي بخش استفاده از ظرفیت

ها، مساجد و ...) براي  سراي محله، سازمان بهزیستی، خیریه

  خدمات مشاوره به ساکنان محله ارائه

  نهادسازي

افزایش اهمیت جایگاه 

هاي  محالت در برنامه

بخــــش عمــــومی و 

  تقویت نهادهاي محلی

  سازي اجتماع محلی  ظرفیت

 هاي  بخشی به حضور سازمان تقویت، تسهیل و رسمیت

ریزي و  محور در فرآیند برنامه هاي اجتماع غیردولتی و سازمان

 اي توسعه محله

 محور هاي اجتماع هاي بومی در سازمان حمایت از فعالیت گروه  

ــه در   ــاه محل ــت جایگ تقوی

ــش   ــارات بخ ــابع و اختی من

  سهم محالت داراي بافت فرسوده و ناکارآمد در بودجه افزایش

 هاي بخش عمومی دستگاه



 

 

 »آن تحقق سازوکارهاي و تهران شهر ناکارآمد و فرسوده هايبافت در ايمحله توسعه هايچارچوب« پژوهشی طرح گزارش

133 

  ها سیاست  راهبردها  اهداف  اصول

اعطاي اختیارات بیشتر به سطح خُرد مدیریت در پیشبرد    عمومی

  هاي توسعه محله اي برنامه

  دربرگیري

ــدالت در   ــاي عـ ارتقـ

  اي فرآیند توسعه محله

ــه ــین برنامـ ــزي و تعیـ  ریـ

بـر اسـاس نیـاز و    	اقدامات

  تمام دخیالن تقاضاي

 نظرات ساکنان  بندي بندي و اولویت ، تحلیل، دستهشناسایی

  محله

  هاي موثر (به ویژه شهرداري ناحیه) دستگاهشناسایی نظرات 

  توجه به انطباق حداکثري برنامه اقدام (نتیجه برنامه توسعه

  هاي موثر محله) با نظرات ساکنان محله و دستگاه

 اثـرات  بینی و کاهش پیش

  مداخله جانبی

 هاي خاص همانند  گروه شرایط ریزي درخصوص برنامه

هاي فاقد امکان تامین مسکن قابل  مستاجران و گروه

زدایی ناشی از نوسازي مسکن یا  استطاعت (به ویژه بومی

 ناشی از مداخله بخش عمومی)

 ریزي  برنامهسایر اثرات جانبی مداخله و  بینی و پیش شناسایی

  آن براي کاهش

اعتمـاد  ارتقاي سـطح  

ــارکت   ــومی و مش عم

  شهروندي

بخشی بـه   آموزش و آگاهی

  شهروندان:

  استفاده از ابزارهاي متنوع ارتباطی و آموزشی مرتبط با توسعه

 محله اي

  تامین بسترهاي مناسب ارتباط دوسویه شهروندان و مدیران

  محلی

جلب اعتماد متقابل ساکنان 

  و مدیران محالت

  ساکنان در روند تهیه و اجراي فراهم نمودن امکان مشارکت

 اي هاي توسعه محله برنامه

 هاي  اي در برنامه رسمیت بخشی به جایگاه برنامه توسعه محله

 توسعه شهري

  تقویت شفافیت عملکردي و مالی نهادهاي محلی از طریق

  اي و موردي هاي دوره گزارش ارائه

  

  اي هاي ارزیابی و پایش توسعه محله سنجهها و  ها، ابعاد، معیارها، شاخص قسمت دوم؛ جنبه. 4-1-2

و ناکارآمدي  فرسودگی با هاي عمده رویارویی و روندکاري از ویژگی بر اساس چارچوب مفهومی پژوهش، دو جنبه محتوایی

-کالبدي«و  »اجتماعی-جمعیتی«، »اقتصادي«باشند. بر اساس این چارچوب، جنبه محتوایی به ابعاد  می در یک محله

منجر شده است که به  »حکمروایی«اي تقسیم شده است. تدقیق جنبه روندکاري نیز به تعریف بعد  توسعه محله »محیطی زیست

هاي  ها و سنجه پردازد. انطباق معیارها، شاخص اي می محله توسعه مدیریت و فرسودگی مشکل با هاي رویارویی تبیین شیوه

هاي مختص  ها و سنجه تهران به استخراج معیارها، شاخص ارآمدناک و فرسوده هاي نواحی شهري چارچوب مفهومی با ویژگی

هاي فرسوده و ناکارآمد شهر تهران انجامیده است. بنابراین در این قسمت از پژوهش، انطباق و تعدیل  اي در بافت توسعه محله

و شرایط محالت موضوع ها  اي (حاصل چارچوب مفهومی مرحله نخست) با ویژگی هاي توسعه محله ها و سنجه معیارها، شاخص

  بندي مرحله دوم) صورت گرفته و چارچوب نهایی تدوین شده است. پژوهش (حاصل جمع
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اي در محالت  هاي توسعه محله ها و سنجه شده، چارچوب مفهومی و مجموعه معیارها، شاخص بر اساس مالحظات گفته

  باشد. قابل مالحظه می 5و  4و جداول شماره  3 شکل داراي بافت فرسوده و ناکارآمد تهران در

  

 
  اي در محالت داراي بافت فرسوده و ناکارآمد تهران چارچوب توسعه محله. 3شکل 

  

  اي در محالت داراي بافت فرسوده و ناکارآمد در تهران هاي توسعه محله ها و سنجه ابعاد، معیارها، شاخص. 4 جدول

  (جنبه محتوایی)

  

  

هلبناهای مح
١

  

محله
٢

  

  ٣برسد

ای محله
٤

(  

  ٥نفر
  

  

  

  

  

                                                             
ها را بیابند. این امر به توزیع جمعیت بر اساس نزدیکی به محل محلهاقتصادي امکان حضور در تمامی -هاي مختلف اجتماعیشود گروهتنوع سبب می. 1

  کند.کار نیز کمک می
 .% است10یافته اروپایی بیشتر از  این میزان براي بیشتر کشورهاي بیشترتوسعه. 2
 .باشد % می10ساله پنجم توسعه کشور، این عدد سالیانه  مطابق برنامه پنج. 3
  بینی شود. بایست متناسب با شرایط محله و ضوابط موجود در برنامه توسعه محله پیش ایمنی مسکن میهاي مختلف ارتقاي  روش. 4
 نفر است. 35و در اروپا،  4/15متوسط این عدد در جهان، . 5
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نوسازی و بهسازی
١

  

مسکونی 
٢

  

زمان
٣

  

در آن
٤

(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
  19مبحث . 1
 ریزي مدنظر قرار گیرد. هاي محله در فرآیند برنامه بایست متناسب با ویژگی این مالحظه می. 2
  .% است93ساله پنجم توسعه کشور برابر با  در برنامه پنجاین شاخص . 3
  ریزي مدنظر قرار گیرد. هاي محله در فرآیند برنامه بایست متناسب با ویژگی این مالحظه می. 4
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خود
١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي در محالت داراي بافت فرسوده و ناکارآمد در تهران هاي توسعه محله ها و سنجه ابعاد، معیارها، شاخص. 5 جدول

  (جنبه روندکاري)

آموزش
٢

  

مسئول
٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 اعضاي شورایاري .1
  ریزي مشخص شود. بایست در فرآیند برنامه هاي مورد نیاز آموزش در محله می نوع برنامه. 2
 اي بازآفرینی شهر تهران و ستادهاي منطقهستاد  .3
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حداکثری
١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي هاي توسعه محله بخش دوم؛ الزامات نهادي تحقق برنامه. 4-2

اي در محالت داراي بافت فرسوده و  هاي توسعه محله این بخش از پژوهش به تبیین مالحظات و الزامات نهادي برنامه

  پردازد. ناکارآمد می

  تصویب، اجرا و نظارت بر برنامهقسمت نخست؛ تعیین فرآیند و سازوکار تهیه، . 4-2-1

اي دانست که در  توان برنامه توسعه محلی را برنامه هاي توسعه در تهران، می شناسی برنامه بر تحلیل، ارزیابی و آسیب مبتنی

توان چارچوب این  است؛ می -هاي موجود نسبت به برنامه–پی مواجهه با مشکل عدم توسعه در سطح محلی با رویکردي متفاوت 

  نامه را در محالت دچار فرسودگی و ناکارآمدي به صورت زیر تعریف کرد:بر

اي است که ازطریق شناسایی مشکالت کلیدي پیش روي توسعه محله (موجود در حال حاضر  ، برنامهاي توسعه محله برنامه«

یافتگی  محله به شرایط توسعهگیري در آینده از سوي دیگر) اقدام به تدوین چارچوبی براي دستیابی  سو و قابل شکل ازیک

فرد فضاي محلی است؛ بنابراین،  پذیر برخوردار بوده و وابسته به شرایط خاص و منحصربه نماید. این برنامه از چارچوبی انعطاف می

ي کامل بر مشارکت حداکثري اجتماع محلی، همکار گیرد و مبتنی ریزي و اجرا در بر می توسعه را در فرآیند برنامه 2تمامی دخیالن

  »کند. هاي نهادي، امکان تحقق توسعه را در سطح محلی فراهم می ثر در بخش عمومی و زمینهؤهاي م دستگاه

هاي موجود توسعه از طرف  شناسی فرآیند تهیه برنامه با توجه به ماهیت برنامه توسعه و اهداف تهیه آن از یک طرف و آسیب

  باشد. قابل تبیین می 4 شکلاي (شامل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت) در  هریزي توسعه محل دیگر، فرآیند پیشنهادي برنامه

                                                             
هاي متولی توسعه در بخش عمومی) با دیدگاه ساکنان محله متفاوت باشد و  هاي دخیل (همانند دستگاه . از آنجا که ممکن است نظرات سایر گروه1

 نظر گرفت.% را در 100توان شاخص  پذیري کامل برنامه مستلزم رعایت این نظرات باشد، نمی دستیابی به تحقق
2. Stakeholders 
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  هاي توسعه شهري مراتب برنامه سلسلهاي در  هاي توسعه محله قسمت دوم؛ تعیین جایگاه قانونی برنامه. 4-2-2

هاي تهیه شده توسط دفاتر خدمات نوسازي داراي  شده در بخش دوم پژوهش به جز برنامه هاي بررسی ها و طرح تمام برنامه

شده توسط دفاتر خدمات نوسازي  هاي توسعه تهیه شوند. برنامه سطحی باالتر از مقیاس محله هستند و در مقیاس شهر تهیه می

هاي اجرایی از وجود آن  اند، داراي جایگاه قانونی نبوده و به همین دلیل بسیاري از دستگاه با اینکه در سطح محلی تهیه شده نیز

هاي  مراتب برنامه اي براي تحقق نیازمند جایگاهی مشخص در سلسله اطالع هستند. این در حالی است که برنامه توسعه محله بی

  باشد. توسعه شهري می

اي با استناد به قوانین  هاي نهادي موجود، پیشنهاد جایگاه قانونی برنامه توسعه محله گیري حداکثري از ظرفیت ر بهرهبه منظو

بند ج «گیرد. در قوانینی که در دهه گذشته و در ارتباط با نوسازي و بهسازي شهري به تصویب رسیده است، در  موجود صورت می

هاي احیاء،  طرح«هایی تحت عنوان  طرح 1شهري و ناکارآمد فرسوده هاي بافت نوسازي و بهسازي احیاء، از حمایت قانون »2ماده 

هاي فرسوده و  سند ملی راهبردي احیاء، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت«اند. همچنین در  تعریف شده »بهسازي و نوسازي

اء، بهسازي و نوسازي دارد. در ادامه نیز ستاد بازآفرینی پایدار هاي احی اشاره به تهیه برنامه 3راهبرد شماره  2»ناکارآمد شهري

ها و  بررسی و تصویب برنامه«ها تعیین شده است. به طوري که  کالنشهر تهران به عنوان دستگاه متولی تصویب این طرح

  قرار گرفته است. عنوان یکی از وظایف ستاد مذکور مدنظر به »هاي هدف ها و محله هاي بازآفرینی پایدار محدوده طرح

هاي احیاء، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي  ارز طرح اي را هم توان برنامه توسعه محله باتوجه به مجموع شرایط موجود، می

تلقی کرد. براي دستیابی به این هدف، الزم است که تعریف، چارچوب، ماهیت و فرآیند تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه (که در 

گردد و پس از تصویب در آن، از جایگاه  ارائهنهاد شده است) جهت طرح و تصویب به ستاد ملی بازآفرینی کشور این پژوهش پیش

  قانونی مورد نظر برخوردار شود.

  اي هاي توسعه محله ریزي سازوکارهاي ارزیابی و هدایت برنامه برنامه. 5

  هاي فرسوده و ناکارآمد شهر تهران بندي انواع بافت اولویت. 5-1

با توجه به شناسایی مهمترین مشکالت پیش روي توسعه در محالت داراي بافت فرسوده و ناکارآمد در تهران در مرحله دوم 

بندي و تعیین نوع اقدامات مورد نیاز در  بندي محالت، اولویت پژوهش و ترکیب آنها براي دستیابی به معیارهاي ترکیبی گونه

  پذیرد. این معیارها عبارتنداز: شده در مرحله دوم پژوهش صورت می انجام بندي محالت موضوع پژوهش بر اساس گونه

 هدف از این معیار، بهبود رضایت از زندگی در محالت ازطریق افزایش سطح بهبود رضایت ذهنی از کیفیت سکونت :

هایی همچون رضایت از کیفیت مسکن، سطح و احساس امنیت، حس تعلق به محله، رضایت از وضعیت  شاخص

 باشد. اقتصادي، اعتماد به نهادهاي عمومی و سطح سواد می

 هدف از این معیار، دوام ازطریق اقدامات متنوع براي افزایش ایمنی سکونت هاي کم کاهش تراکم پالك :

سازي، مرمت و ...  هاي متنوع نوسازي، بهسازي، مقاوم دوام در محله با استفاده از روش هاي کم کاهش تمرکز پالك

 باشد. می

 این معیار در پی کاهش موانع پیش روي هاي حقوقی و عملکردي نوسازي مسکن نمودن زیرساخت فراهم :

 شزایز و عمومی) براي افـسب سرانه فضاهاي کمبود مسکونی و هاي زمین در الکیتـم فقدان (همانند سکنوسازي مـن

                                                             
  مجلس شوراي اسالمی 1389مصوب سال . 1
  هاي فرسوده و ناکارآمد شهري قانون حمایت از احیاء، بهسازي و نوسازي بافت 16ت وزیران مبتنی بر ماده ئهی 1393مصوب سال . 2
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 ظرفیت نوسازي مسکن در محالت است.

 نمودن  از این معیار، انجام اقدامات الزم براي مهارت افزایی و فراهم: هدف هاي اشتغال ساکنان مین زیرساختأت

هاي اشتغال در شهر از سوي دیگر)  هاي محلی از یک سو و فرصت امکان اشتغال بیشتر اجتماع محلی (ازطریق فرصت

 براي افزایش قابلیت اشتغال ساکنان محله است.

 ار به دنبال کاستن از تمرکز کارکردهاي ناسازگار با زندگی : این معیهاي ناسازگار با سکونت تراکم فعالیت کاهش

  باشد. محلی می

  باشد. گزارش قابل مشاهده می 4پیوست شماره شده در  بندي محالت بر اساس معیارهاي تعیین هاي اولویت نقشه

  اي هاي ارزیابی پایش وضعیت توسعه محله ها و برنامه تبیین شاخص. 5-2

اي در محالت داراي بافت فرسوده و ناکارآمد تهران از دو جنبه محتوایی و روندکاري، توسعه محلهبر اساس تبیین چارچوب 

  ها و اقدامات مورد نیاز براي پایش این چارچوب و تحقق پیشنهادات آن به شرح زیر قابل بیان است:برنامه

 اي)ریزي توسعه محلهجنبه روندکاري (فرآیند برنامه  

  گردد: پیشنهادات پژوهش در جنبه روندکاري انجام اقدامات زیر توصیه میمنظور تحقق  به

 شهر تهران  بایست به تصویب ستاد بازآفرینی پایدار کالن اي (شامل تعریف، اهداف و فرآیند آن) می برنامه توسعه محله

فرآیند  ارائهود که امکان ش ریزي فراهم گردد. همچنین پیشنهاد می بخشی به این سطح از برنامه برسد تا امکان رسمیت

اي در ستاد ملی بازآفرینی کشور نیز مهیا گردد؛ ازآنجاکه بخش عمومی (شامل شرکت عمران و  ریزي توسعه محله برنامه

هاي  اندازي دفاتر خدمات نوسازي در محدوده ها از سوي دیگر) در تدارك راه سو و شهرداري یک بهسازي شهري از

تواند  ها می ریزي در این محدوده باشند، وجود الگو و چارچوبی براي برنامه رسمی کشور میهاي غیر فرسوده و سکونتگاه

توان ازطریق ستاد ملی  احتمال آزمون و خطا و تکرار تجارب ناموفق پیشین در سایر شهرها را کاهش دهد. همچنین می

مراتب  عنوان یکی از سطوح سلسله به –را  »اي ریزي توسعه محله برنامه«نمودن و تصویب  بازآفرینی امکان مطرح

 عالی شهرسازي و معماري ایران فراهم نمود. در شوراي -هاي توسعه شهري برنامه

 بینی شده است،  به عنوان متولی تهیه برنامه پیش »گر تسهیل«اي  ریزي توسعه محله با توجه به اینکه در فرآیند برنامه

گري) در محالت موضوع  اندازي دفتر خدمات نوسازي (تسهیل ه راهالزم است که سازمان نوسازي شهر تهران نسبت ب

 پژوهش اقدام نماید.

 بایست در دستورکار کلیه دفاتر خدمات نوسازي قرار گیرد و  می اي فرآیند پیشنهادي براي تهیه برنامه توسعه محله

حقق این پیشنهاد ازطریق بازنگري هاي آموزشی براي دفاتر درخصوص شیوه اجراي پیشنهادات فرآیند برگزار شود؛ ت دوره

 اي ممکن خواهد بود. ریزي توسعه محله ریزي آن با فرآیند برنامه شرح خدمات مورد انتظار از دفاتر و انطباق بخش برنامه

 هاي گذشته توسط دفتر خدمات  در محالتی که برنامه آنها (تحت عنوان برنامه بازآفرینی، توسعه، نوسازي و ...) در سال

 رسانی گردد. روز ریزي باید بر اساس پیشنهاد پژوهش بازنگري و به محله تدوین شده است، فرآیند برنامه نوسازي

 ریزي  گردد، رعایت دقیق فرآیند برنامه اندازي می در محالتی که دفتر خدمات نوسازي در آنها پس از این پژوهش راه

 رد.اي مورد توجه سازمان نوسازي شهر تهران قرار گی توسعه محله

 ستاد «اي در هیات امناي محله، الزم است که این مسئولیت ازطریق  بینی تایید برنامه توسعه محله با توجه به پیش

 بینی شود. در شرح وظایف هیات امناي محله پیش »هاي اجتماعی راهبري مرکزي ساماندهی مشارکت
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 رنامه ـطرف و تدوین ب یک  برخی محالت از برايشده  هیهـت هاي برنامه انیـرس روز و به بازنگري وجه به ضرورتـبا ت

شده به صورت  اي تهیه هاي توسعه محله بایست تصویب برنامه اي براي سایر محالت از طرف دیگر، می محله وسعهـت

 شهر تهران قرار گیرد. اي بازآفرینی و ستاد بازآفرینی پایدار کالن خارج از نوبت در دستورکار ستادهاي منطقه

 اي مستلزم تصویب پیشنهادات آن در کمیسیون  هاي برنامه توسعه محله اینکه ممکن است تحقق برخی قسمت با توجه به

بایست هماهنگی  عالی شهرسازي و معماري ایران باشد، به منظور پیشگیري از تاخیر در اجراي برنامه، می شوراي 5ماده 

 صورت تهران شهر کالن پایدار بازآفرینی ستاد توسط نوبت از خارج صورت به کمیسیون در برنامه پیشنهادات طرح جهت

 پذیرد.

 در  »بازنگري برنامه«است و این ویژگی در قالب  »پذیري انعطاف«اي،  هاي برنامه توسعه محله از آنجا که یکی از ویژگی

نوسازي محله قرار بایست در دستورکار دفاتر خدمات  اي برنامه می ریزي منعکس شده است، بازنگري دوره فرآیند برنامه

سو و بروز موضوعات و  یک اي و کیفیت تحقق آنها از هاي توسعه محله گیرد؛ بازنگري برنامه بر اساس پایش سنجه

 گردد. به صورت سالیانه پیشنهاد می -طور عمومی به –مشکالت جدید از سوي دیگر صورت خواهد گرفت و 

 بر  »نظارت«و  »اجرا«هاي آن در بخش  بازآفرینی منطقه و کارگروهشده براي ستاد  بینی هاي پیش با توجه به مسئولیت

شهر تهران به تصویب رسیده و به  بایست در ستاد بازآفرینی پایدار کالن ها می اي، این مسئولیت ریزي توسعه محله برنامه

از نظر نیروي انسانی،  اي بازآفرینی باید شرح وظایف ستادهاي بازآفرینی مناطق افزوده شود. همچنین، ستادهاي منطقه

اي تقویت شوند که امکان پیشبرد وظایف  توان کارشناسی و جایگاه سازمانی در ساختار شهرداري منطقه به گونه

  بینی شده را داشته باشند. پیش

 اي) هاي توسعه محله ها و سنجه ها، معیارها، شاخص جنبه محتوایی (اصول، سیاست  

ها در محالت به صورت زیر  ها و سنجه ها، معیارها، شاخص ربست اصول، سیاستبرخی مالحظات حایز اهمیت درخصوص کا

  قابل بیان است:

 اي از اصول، اهداف، راهبردها و  گونه که در متن گزارش اشاره شده است، یکی از دالیل تبیین مجموعه همان

تهران به طور عام و سازمان نوسازي هاي متولی (شهرداري  اي، تعیین دستورکاري براي دستگاه هاي توسعه محله سیاست

اي در محالت داراي بافت فرسوده و ناکارآمد در  شهر تهران به طور خاص) جهت تبیین شیوه مواجهه با توسعه محله

ریزي براي مواجهه با فرسودگی و مداخله در محالت داراي  گزاري و برنامه بایست در سیاست تهران است. بنابراین، می

هاي وابسته به آن مد نظر قرار  اکارآمد، اصول پیشنهادشده در این پژوهش و اهداف، راهبردها و سیاستبافت فرسوده و ن

 گیرد.

 اي در محالت  هاي پیشنهادي پژوهش بیانگر چارچوب عمومی توسعه محله ها و سنجه که معیارها، شاخص باوجودي

دچار تعدیل شوند و  -یط ویژه هر کدام از محالتمتناسب با شرا -بایست  می ،باشند مواجه با فرسودگی در تهران می

در هر یک از اي  ریزي توسعه محله اولویت و اهمیت مرتبط با زمینه را پیدا کنند. بنابراین الزم است که در آغاز برنامه

ها با شرایط و مشکالت محلی مقایسه شوند و مجموعه معیارهاي  ها و سنجه محالت موضوع پژوهش، معیارها، شاخص

 هاي محله خاص و اولویت و اهمیت هر یک تعیین گردد. تبط با ویژگیمر

 بایست سنجیده شود؛  ها می اي در ارتباط با این سنجه ریزي توسعه محله وضعیت محله در نقطه آغاز و در هنگام برنامه

ترین مشکالت  ر مهمرا باي  بندي مشکالت موجود را فراهم نموده و تمرکز برنامه توسعه محله این سنجش امکان اولویت

 دهد. می محله قرار
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 مورد سنجش قرار گیرند تا   اي بندي برنامه توسعه محله اي و متناسب با زمان بایست در فرآیند توسعه محله ها می سنجه

هاي مختلف آن از امکان ارزیابی برخوردار گردد؛ بازه زمانی عمومی پایش  در جنبه میزان تحقق اهداف توسعه و توازن

 گردد. اي به صورت سالیانه پیشنهاد می هاي توسعه محله سنجه

 باشد، دستیابی به وضعیت مطلوب  ها متفاوت می ها و سنجه از آنجا که شرایط هر یک از محالت در ارتباط با این شاخص

قدام بایست در هر محله و متناسب با شدت مشکالت موجود ا کند و می بندي واحدي پیروي نمی در تمام محالت از زمان

 بندي نمود. بندي و مرحله به تعیین زمان

 متناسب با ویژگی  - بایست ی برخوردار نیستند و میشده از امکان ارزیابی کم هاي شناسایی ها و سنجه تمامی شاخص

  هاي کمی یا کیفی مورد سنجش قرار گیرند. با استفاده از روش -سنجه
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  هاي گزارش پیوست

  شده بر اساس مرور مبانی نظري شناسایی يگرهانشان و راجزایز اجزا، :1پیوست شماره 

  

  شده شناسایی يگرهانشان و راجزایز اجزا،. 6جدول 

 منبع گر نشان  معیار اجزا/-زیر عامل اجزا/

-ساختار کالبدي

ــالیتی و  فعــــــ

مجراهــــــــاي 

  یافته انطباق

 مسکن

 نسبت خانوار در واحد مسکونی

(da Costa, Fumega, & 

Louro, 2013) 

(AC Neilson, 2010) 

(Barton, Grant, & 
Guise, 2003) 

  هاي مسکونیتراکم ساختمان

 ازاي ساختمان تعداد واحد به

 هزینه اجاره یا تملک واحد 

 هاي خود راضی یا ناراضی هستند.نسبت ساکنانی که از سکونتگاه

 میانگین هزینه هر مترمربع مسکن بر اساس مکان جغرافیایی

 وضعیت حفاظت از مسکن 

  ها در محلهدرك ساکنان در مورد شرایط ساختمان

 اند  خانمان گشته تعداد ساکنان محله که بی

  دلیل مهاجرت به محله

هاي سبز  محدوده

  شهري

 تراکم در کیلومتر مربع -هاي سبز شهري محدوده

 نسبت واحدهاي جغرافیایی -هاي سبز شهري محدوده

 (AC Neilson, 2010) .دارند تعداد اعضاي محله که دسترسی به فضاي سبز

 کاربري زمین

 هاي جنگلی  هاي کشاورزي و محدوده محدوده

(da Costa, Fumega, & 
Louro, 2013) 
(Waitakere City 
Council 2008) 
 (Coffman, 2011) 
(Barton, Grant, & 
Guise, 2003) 

  صنعتیهاي تجاري یا محدوده

 محدوده پیوسته فرسودگی شهري 

 محدوده گسسته فرسودگی شهري

ــل ــل و  حمـ ونقـ

 پذیري اتصال

سیستم حمل و نقل 

 ها عمومی و راه

 ها تراکم شبکه راه

 تراکم شبکه ریلی

  درك ساکنین از فضاي پارکینگ موجود در محله

  روي در محله هاي پیاده درك مردم در مورد محدوده

  ونقل عمومی در محله خود درك در مورد خدمات حمل

  جایی ههاي جاب دیدگاه ساکنان در مورد مشکالت و اولویت

  جاییهجاب

  میانگین تعداد سفرهاي کوتاه در هر روز

  آموزان و کارگران جابجایی روزانه دانش

  هاي حمل و نقل شیوه

  صرف زمان براي سفر

  سکونتیجایی هجاب

 اشتغال  اقتصاد محلی
  نرخ فعالیت

 نرخ اشتغال
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 منبع گر نشان  معیار اجزا/-زیر عامل اجزا/

 نرخ بیکاري

 تعداد واحدهاي تجاري و خدمات در محله

درآمد و مخارج 

  خانوار

  درآمد میانگین ماهیانه خانوارها

  ونقل از درآمد خانوار نسبت هزینه حمل

  نسبت هزینه مسکن از درآمد خانوار

خدمات و ظرفیت 

  محله

  درك ساکنان در مورد تامین خدمات در محله مین خدماتأت

تسهیالت و خدمات 

  بهداشتی

  تعداد تسهیالت بهداشتی در مجاورت محله

  نفر 100000نرخ پزشک عمومی به ازاي هر 
(Waitakere City 

Council 2008) هاي بهداشتی دسترسی به مراقبتهاي دشواري در  تعداد گزارش  

  هاي وضعیت مناسب بهداشتی تعداد گزارش

خدمات و امکانات 

  آموزشی

  تعداد تسهیالت مدارس موجود در سطوح آموزشی مختلف

(da Costa, Fumega, & 

Louro, 2013) 

 و باالتر 15سطح آموزش مردم در سن 

  سطح سواد

 کنندگان در سن پایین ترك تحصیل

 نرخ اشغال براي تسهیالت مدارس

 (AC Neilson, 2010)  فاصله با تسهیالت آموزشی عمومی همچون کتابخانه -زمان

  رسانی و کاالهاي اساسی فاصله با مراکز خدمات-زمان دیگر خدمات

(da Costa, Fumega, & 

Louro, 2013) 
 زیست محیط

 منابع طبیعی
  سرانه مصرف داخلی برق 

  سرانه مصرف آب

  بازیافت
  هاي بازیافت به ازاي هر متر مربعتراکم جایگاه

  .کنند هاي جامد را بازیافت می نسبت افرادي که زباله

  بهداشت شهري

  ها آوري زباله درك ساکنان در مورد کیفیت جمع

  .شوندمند می ها بهرهآوري زبالهنسبت افرادي که از خدمات جمع

  ها در محلهدرك مردم در مورد کیفیت تمیزکردن خیابان

ــاعی و  اجتمـــــ

  فرهنگی

خدمات و تسهیالت 

هاي ورزش براي

 تفریحی و فرهنگ

  تراکم تسهیالت ورزشی در کیلومترمربع

 (AC Neilson, 2010)  در کیلومترمربعتراکم تسهیالت تفریحی 

 & ,da Costa, Fumega) هاي ورزشی و تفریحی محدوده فاصله تا تسهیالت/ -زمان

Louro, 2013) 

 هاي هنري در اجتماع تعداد گروه

(Spellerberg, 2001) هاي فرهنگی در اجتماع تعداد گروه 

  ها تعداد افراد عضو در گروه

  مین خدماتأت
  درك ساکنین در مورد کیفیت خدمات فرهنگی و تفریحی در محله

(da Costa, Fumega, & 

Louro, 2013) 
  محلههاي ورزشی، تفریحی یا فرهنگی در  مشارکت در فعالیت

  امنیت

  نرخ جرم

 (TCSE 2010)  درك ساکنین در مورد احساس امنیت در محله

 Waitakere City)  کنند محدوده آن ها مکان امنی است می درصد افرادي که فکر
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 منبع گر نشان  معیار اجزا/-زیر عامل اجزا/

Council 2008) 

 بینندوندالیسم را به عنوان مشکلی در اجتماع میدرصد افرادي که 

(AC Neilson, 2010) 

 هاي مشابه در اجتماع درصد سرقت خودرو یا خسارت

  درصد مواجهه با مصرف الکل یا مواد اعتیادآور در محله

درصد افردي که احساس امنیت در زمان پیاده روي در طول شب 

  دارند

ــدگی و  دربرگیرنـ

  سرمایه اجتماعی

احساس تعلق و 

 مشارکت در اجتماع

 Waitakere City)  باشنددرصد افرادي که داراي حس اجتماع با دیگر افراد محله می

Council 2008) 

 & ,da Costa, Fumega) باشندنسبت ساکنانی که از محله خشنود و راضی می

Louro, 2013) 

 درصد افرادي که ارتباط با همسایگان خود در ماه اخیر داشتند

(Spellerberg, 2001)  ماه اخیر از همسایگان خود چیزي قرض کرده اند. 12افرادي که در 

  دانند. می نام اعضاي شورایاري محله خود رادرصد افرادي که 

  درك ساکنان از محله/اجتماع خود

(da Costa, Fumega, & 

Louro, 2013) 

 درك ساکنان در مورد محیط اجتماعی در محله خود

  نرخ ازکارافتادگی/معلولیت

  ها به افراد معلول میزان دسترسی ساختمان

  اجتماع

  تراکم جمعیت

  ها اندازه میانگین خانواده

  هاي سنی نسبت جمعیت در گروه

  سطح اعتماد ساکنین در محله/اجتماع و نهادهاي عمومی اصلی  اعتماد

 & ,Reisman, Gienapp)  تغییرات در آگاهی از یک موضوع خاص در سطح محله  گذاري اشتراك

Stachowiak, 2007) انگیزه و توانایی افراد در برانگیختن امر مشارکت پذیري مشارکت  

  حکمروایی

 (Coffman, 2011)  هاي توسعه اجتماع در هدایت، یک پروژه/ فعالیت توانایی سازمان مدیریت

  اطالعات
خدمات موجود آگاه  درصد ساکنینی که خود را در مورد منافع و

  پندارند می
(da Costa, Fumega, & 

Louro, 2013) 

 مشارکت

 Waitakere City)  دهند.درصد تعداد افرادي که کارهاي داوطلبانه در محله انجام می

Council 2008) 

فرایند مشارکت مردمی بر تصمیمات درصد اعتقاد به تاثیرگذاري 

 محلی
(da Costa, Fumega, & 

Louro, 2013) 

 (OECD, 2011) زمان صرف شده در کارهاي داوطلبانه

 (Coffman, 2011) ها در محله مشارکت فعال مکرر در فعالیت

 (Coffman, 2011)  هاي اجتماعشناسایی وجود مشکل توسط اعضاي اجتماع یا سازمان

 & ,Reisman, Gienapp)  گیريهاي رايشرکت در مراسم

Stachowiak, 2007) 

 & ,Reisman, Gienapp) توافق روزافزون در باب تعریف یک مشکل

Stachowiak, 2007) 

 (Coffman, 2011)  گذار خصوصی یا عمومی در اجراي پروژه تعداد افراد سرمایه  اشتراك
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  شده اي بر اساس تجارب جهانی بررسی هاي توسعه محله شاخص :2پیوست شماره 

  

  اي بر اساس تجارب جهانی هاي توسعه محله شاخص. 7جدول 

  شاخص زیراجزا/  اجزا عامل/  شاخص زیراجزا/  اجزا عامل/

  مسکن

 استحکام  

 قابل استطاعت  

 سازگار با تغییرات جمعیتی  

 سازگار با اقلیم  

 سازگار با فرهنگ  

 پارکینگ کافی و مناسب  

  فضاي عمومی

 دنج و خودمانی  

 فعال و سرزنده  

 فضاي سبز بیشتر  

 روشنایی مناسب  

 پارکینگ جمعی مناسب  

 پاتوق  

  اقتصاد محلی

 وکار در مرکز کلیدي محله هاي کسبشبکه  

 هاي وام محلیکمک مالی و صندوق  

 پذیر  گردش  

 اجاره واحدهاي تجاري کوچک  

  مشارکت مردم محلی

 مرکز اجتماع محلی  

 جلسات منظم با اهالی محل  

 جذب داوطلبین مشارکت در محله  

  ارتباطات دیجیتال  

  سالمت
 سالمت روان  

 بهداشت محله  
  میراث تاریخی

 ها و  حفظ و احیاي ساختمان

  هاي تاریخی محدوده

 هاي حفاظتی رعایت حوزه  

  امنیت

 جلوگیري از جرم  

 روشنایی مناسب در شب  

 مبارزه با گسترش مواد و الکل  

  هویت

 حفظ شخصیت محله  

 بازیافتن اعتبار در جامعه  

  بیرون نراندن ساکنین  

  عبور و مرور

 محور  پیاده  

 حمل و نقل عمومی  

 مسیر دوچرخه  

  شمول بودن همه

 امکانات مختص معلولین  

 هاي جنسیتی، ملیتی و رفع تفاوت

  قومیتی

  زیست محیط

 محیطی کاهش اثرات زیست  

 استفاده از انرژي تجدیدپذیر  

 بازیافت زباله  

 استفاده از منابع جایگزین  

  برابر سوانحآمادگی در  

  آموزش و خالقیت

  امکانات تحصیلی و آموزشی در

  مقیاس محله

 هاي آموزشی و برگزاري کالس

  هاي شغلیمهارت

  شناسی زیبایی
 نماي زیبا و جداب  

 کاهش آلودگی بصري  
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  چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس چارچوب نظري و تجربی :3پیوست شماره 

  

  . چارچوب مفهومی محتوایی8 جدول

  سنجه  شاخص معیار  بعد

ط
حی

ی ـ م
ي ـ فعالیت

کالبد
 

ی
ست

زی
  

  مسکن عادالنه	

  تراکم
  نسبت خانوار در واحد مسکونی

  سرانه زیربناي مسکونی

  تنوع قیمت مسکن

  تنوع در قیمت هر مترمربع بناي مسکونی در کل بناهاي محله

  سهم مسکن اجتماعی یا عمومی از کل

  خانوار نسبت هزینه مسکن از درآمد

  نوسازي و حفاظت مسکن

  دوام هاي کم سهم ساختمان

  قرارگیري بلوکهاي غیرفرسوده در میان بلوکهاي فرسوده

  سازي و  نوسازي مسکنمیزان مقاوم

  میزان بازسازي مسکن

  پخشایش عادالنۀ خدمات مسکونی

  میانگین فاصله زمانی از خدمات تجاري روزمره

  استفاده از خدمات آموزشی محلیمیزان 

  میانگین فاصله زمانی از خدمات آموزشی محلی

  درمانی محلی-میانگین فاصله زمانی از خدمات بهداشتی

  رضایت ساکنان از خدمات آموزشی و درمانی در محله

 زیست محیط

  سالم

  برخورداري از فضاي سبز
  سرانه فضاي سبز

  از فضاي سبزمیانگین فاصله زمانی 

  حفاظت و بازیافت مواد و انرژي

  سرانه مصرف برق

  سرانه مصرف آب

  کننده در بازیافت نسبت خانوارهاي مشارکت

  هاي متصل به شبکه فاضالب نسبت ساختمان

  هاي بازیافت/تفکیک زبالهسرانۀ جایگاه

  شوند مند می بهرهها  آوري زباله هایی که از خدمات جمع نسبت ساختمان

  بهداشت شهري
  آوري زبالهرضایت ساکنان از جمع

  رضایت ساکنان از رفت و روب محله

  ونقل عمومی حمل

  ونقل عمومی رضایت مردم از کیفیت حمل

  سهم شبکه ریلی از جابجایی مسافر

  جایی مسافر هسهم شبکۀ اتوبوسرانی از جاب

  جایی مسافر هاز جابسواري  سهم شبکۀ دوچرخه

  ونقل عمومی هاي حمل متوسط فاصله زمانی از ایستگاه

  تولید و جذب سفر 

  تمام جمعیت در هر روز محلهمیانگین تعداد سفرهاي خارج از 

  افراد شاغل در هر روز محلهمیانگین تعداد سفرهاي خارج از 

  در هر روزآموزان دانش محلهمیانگین تعداد سفرهاي خارج از 

  جمعیت غیرفعال در هر روز محلهمیانگین تعداد سفرهاي خارج از 

  کنند.شاخص جذب: نسبت جمعیت که در داخل محدوده کار یا تحصیل می

  شده در سفر در یک روز کاري (دقیقه) میانگین زمان صرف  صرف زمان براي سفر
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  سنجه  شاخص معیار  بعد

  ایمنی فضاها و مسیرها
  سهم بناها و فضاهاي عمومی نامناسب براي دسترسی افراد معلول 

  هارو ها و پیادهرضایت مردم از ایمنی خیابان

  سرزندگی

  تراکم فضاهاي شهري در محله  وجود فضاي شهري

  تنوع و سازگاري کاربري در محله
  هاي غیرمسکونی سازکار تراکم فعالیت

  ناسازگارهاي غیرمسکونی  تراکم فعالیت

میراث فرهنگـی  

  پویا
  وضعیت میراث فرهنگی

  نسبت میراث فرهنگی کالبدي فعال به کل میراث

  نسبت میراث فرهنگی در خطر و رو به زوال به کل میراث

  شناسند (از کلّ) نسبت میراث فرهنگی کالبدي که مردم می

ي
صاد

اقت
  

ــعه  توســــــــ

  وکار  کسب

  نرخ اشتغال  وضعیت اشتغال

  تعداد واحدهاي تجاري و اداري در محله  تراکم فعالیت اقتصادي

ســـــــــــطح 

  برخورداري

  وضعیت درآمد

  هزینه میانگین ماهیانه خانوار

  درآمد میانگین ماهیانه خانوارها

  نرخ تکفل

  نسبت هزینه مسکن از درآمد خانوار

  برخورداري خودروي شخصی

  سرانه مصرف برق

خدمات بهداشتی ـ تسهیالت و 

  درمانی

  درمانی-سرانه خدمات بهداشتی

  میزان پوشش بیمه درمانی ساکنان محله

  نفر 10000نرخ پزشک عمومی به ازاي هر 

  درمانی-میزان رضایت از خدمات بهداشتی

  خدمات و امکانات آموزشی

  سطح سواد

  آموز) دانشنرخ استفاده از تسهیالت مدارس (به ازاي هر 

  کنندگان در سن پایین ترك تحصیل

  حق مالکیت

  سهم خانوارهاي ساکن در امالك فاقد سند رسمی  وضعیت مالکیت

ها  شیوه خرید امالك واقع در طرح

  ها و پروژه
  گیرند که بدون موافقت و رضایت مالک مورد تملک قرار می سهم ساختمانهایی

ی
ی ـ اجتماع

جمعیت
  

  امنیت

  امنیتسطح 
  میزان شکایات بزهکاري و سرقت

  میزان شکایات جنایت

  احساس امنیت

  کنند محدوده آنها مکان امنی است. میزان افرادي که فکر می

  دانند. گري را به عنوان مشکلی در اجتماع می میزان افرادي که تخریب

مشکلی در محدوده خود آور را به عنوان  میزان افرادي که مصرف الکل یا مواد اعتیاد

  دانند. می

  روي در طول شب برخوردارند. میزان افردي که از حس امنیت در زمان پیاده

احساس تعلق و 

ــارکت در  مشـــ

اجتمــــــــاع و 

ــرمایه  ســـــــ

  اجتماعی

  احساس تعلق

  نسبت ساکنانی که احساس یکی بودن با محله یا اجتماع خود دارند

  خود ناراضی هستند.هاي  نسبت ساکنانی که از سکونتگاه

  باشند. نسبت ساکنانی که از محله خود به عنوان مکانی براي زندگی خشنود و راضی می

  اند.سال زندگی کرده 5نسبت افرادي که در یک محدوده به مدت  - نرخ جذابیت سکونتی

  نرخ سرخوردگی مسکونی
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  سنجه  شاخص معیار  بعد

  بخش در محله تعداد عناصر هویت

  ها فکر بودن همسایه شان و هم میزان همدرك ساکنان از 

  حس افتخار به محله

  میزان ساکنانی که بر این باورند که مشارکت مردمی بر تصمیمات محلی اثرگذار است.  اثربخشی مشارکت

  اعتماد به نهادهاي عمومی
  دانند. درصد اعضاي اجتماع که نام نمایندگان محله خود را می

  ساکنان در محله به اجتماع و نهادهاي عمومی اصلیسطح اعتماد 

  فردي مشارکت بین

  ها در امور مشترك میزان رضایت از مشارکت همسایه

  هاي محله  مکرر در فعالیت مشارکت فعال و

  ها در محله میزان سمن

  دهند. میزان تعداد افرادي که کارهاي داوطلبانه در محله انجام می

  فردي بینارتباط 
  .میزان اعضاي اجتماع که ارتباط اجتماعی با همسایگان خود در ماه اخیر داشتند

  اند. ماه اخیر از همسایگان خود چیزي قرض کرده 12میزان اعضاي اجتماع که در 

  ظرفیت جمعیتی محله  پذیري جمعیت

  تراکم جمعیت در محله

  بعد خانوار

  هاي سنینسبت جمعیت در گروه

  هاي خانوارهاي تک نفرهنسبت

  شاخص نوسازي جمعیت در سن کار

  

 چارچوب مفهومی روندکاري. 9 جدول

  شاخص/ سنجه  معیار  بعد

  حکمروایی شهري

  آموزش و آگاهی شهروندي

   

  هاي کلیۀ بازیگران بخش عمومیرسانی شفاف و مداوم از فعالیتاطالع

  شهرونديهاي آموزش وجود و تداوم دوره

  هاي آموزشی مهارتوجود دوره

  هاي آموزشیتنوع مهارت

  هاي آموزشی با اهداف برنامهتناسب مهارت

  هاي آموزشیدسترسی مکانی مناسب به دوره

  هاقابل استطاعت بودن آموزش

  برابري اجتماعی در آموزش (به طور خاص از حیث جنسیت و قومی)

  شهروند (براي انطباق برنامه با نیازها و مشکالت)نیازسنجی از 

  بخشیهاي آموزشی و آگاهیرضایت شهروندان از فعالیت

  ریزيبرنامهحق 

  وجود فضاهاي واقعی و مجازي تجمع و گفتگو

  هاي اجتماعتدوین برنامه توسط اعضاي اجتماع یا سازمان

ریزي، کلیۀ مراحل برنامهگیري مردم براي مردم در امکان قانونی تصمیم

  تایید، اجرا و پایش و بازنگري برنامه

  وجود سازمان توسعه اجتماع به عنوان پیشران و هماهنگ کننده

  تعامل با نهادهاي محلی (رسمی و غیررسمی)
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  گیرييأگیري و رهاي تصمیممیزان شرکت در مراسم

  شان جمعیت ها بر حسبگیريهاي اقلیت در تصمیمحضور گروه

  هاي مردمتطبیق برنامه با تصمیم

برخورداري مادي و 

  ت نهاديقو

گسترش و 

تخصیص عوامل 

  يماد

کرد  اولویت محالت داراي بافت فرسوده و ناکارآمد در تخصیص منابع و هزینه

  آن

  هاپروژهمالی شراکت عمومی ـ خصوصی از کل سهم 

  هدرآمد بیشتر محل

  نهادسازي

  هاي توسعهمراتب برنامهجایگاه براي برنامه محله در سلسله وجود

ریزي با وجود  دربرگیري تمام بدنۀ بخش عمومی رسمی در فرآیند برنامه

  تقسیم وظیفه و سازوکار هماهنگی شفاف

  برنامۀ مشخص تعامل مستمر و مرتب مسئوالن با مردم

  وجود برنامۀ مدیریت بحران

  يبا اختیارات نهادي و امکانات مادتناسب برنامه 

هاي با اثرگذاري هاي مردم در سازمانوجود یک واحد پیگیري خواست

  مستقیم
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  شده بندي محالت داراي بافت فرسوده تهران بر اساس معیارهاي تعیین : گونه4پیوست شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  بهبود رضایت ذهنی از کیفیت سکونتمحالت بر اساس  يبند تینقشه اولو. 5شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  دوام براي افزایش ایمنی سکونت هاي کم کاهش تراکم پالكمحالت بر اساس  يبند تینقشه اولو. 6شکل 
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  هاي حقوقی و عملکردي نوسازي مسکن فراهم نمودن زیرساختمحالت بر اساس  يبند تیاولو. نقشه 7شکل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي اشتغال ساکنان مین زیرساختأتمحالت بر اساس  يبند تیاولو. نقشه 8شکل 
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  هاي ناسازگار با سکونت کاهش تراکم فعالیتمحالت بر اساس  يبند تینقشه اولو. 9شکل 
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 ازيــــوسـن
 
 

 مــــتشسال ه

 46شماره 

 1396اسفند 

 

  

  طرح پژوهشیمعرفی 

 ،هاي مزاحم در محالت اتابک و مینابی بررسی وضعیت کاربري«

  »و ارائه راهکار براي ساماندهی آنها

  

  مهندسین مشاور چهارگوشه آسمان شهر  :پژوهشگر/ پژوهشی مؤسسۀ

  نوسازي شهر تهران دهنده: سازمان سفارش

  1396سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): زمستان 

  

  04608: معرفی شماره

  چارچوب اصلی پژوهش

 بخش است: 4شامل  فصل اول  

 قلمرو سازمانی و محدوده ؛ سؤاالت؛ اهداف؛ اهمیت و ضرورت؛ بیان و تشریح مسئله: پژوهش کلیات ،بخش اول

  ؛ها آن هاي مطالعه و کاربست خروجی؛ مکانی و زمانی

 هاي فعالیت آلودگی با مقابله رویکردهايهش؛ تعاریف و مفاهیم پژو؛ ها نظریهو  ها دیدگاه: مبانی نظري ،بخش دوم 

 بررسی؛ ایران در مزاحم صنایع ساماندهی مدیریت؛ قوانین در خصوص ساماندهی صنایع و مشاغل؛ صنعتی

 توسط آلودگی از پیشگیري با مرتبط قوانین؛ مزاحم صنایع ساماندهی جهت در بازدارنده و تشویقی هاي سیاست

 و ها مشوق؛ صنعتی هاي فعالیت آلودگی کاهش یا رفع جهت در ها بازدارنده و ها مشوق؛ صنعتی واحدهاي

  ؛هاي مجاز مکان به آالینده صنعتی هاي فعالیت انتقال و تعطیل جهت حقوقی هاي بازدارنده

 نظري به تجارب داخلی و جهانی ساماندهی صنایع و ؛ مطالعاتی و پژوهشیحوزه : تجارب و پیشینه ،بخش سوم

  ؛مشاغل مزاحم شهري

 روش شناسی و روند پژوهش ،بخش چهارم.  

 بخش است: 3شامل  فصل دوم  

 ؛توصیف سیماي محله: بخش اول  

 گزارش ؛ ها هو تحلیل داد روش گردآوري؛ هاي مزاحم در محالت اتابک و مینابی برداشت میدانی کاربري: بخش دوم

گیري و گسترش  بندي تأثیرات و عوامل شکل جمع؛ کدهاي باز، مقوله، مفهوم و یادداشت تحلیلی محله اتابک

روایت تحلیلی از عوامل شکل گیري فعالیت هاي ضایعاتی در ؛ هاي مزاحم در محالت مینابی و اتابک کاربري

روایت تحلیلی ایعاتی در محالت اتابک و مینابی؛ اي ضروایت تحلیلی از تاثیرات فعالیت ه؛ محالت اتابک و مینابی

  ؛گیري و گسترش فعالیت هاي ضایعاتی در محالت مینابی و اتابک نهایی از تأثیرات و عوامل شکل

 بخش سوم: اقدامات صورت گرفته در امر ساماندهی کاربري هاي مزاحم.  

 بخش دارد: 2 فصل سوم  

 ؛شهرداري پسماند مدیریت اداره :ینابیم و اتابک محالت در ها یعاتیضا تیفعال دانیم در ثرؤم گرانیباز یمعرف اول، بخش 



 

 158 

 1396ماه اسفند |46شماره  |تمشسال ه |نشریه اینترنتی نوسازي

 
روایت ؛ 15اداره ساماندهی مشاغل منطقه ؛ تهرانروایت اتحادیه فلزات ذوبی و ضایعات شهر ؛ پیمانکاران بازیافت

  ؛روایت مردم و ساکنین محلی؛ شناسانه سازمان نوسازي شهر تهران آسیب

 تغییر شغل در ؛ انتقال به شهرك بازیافت؛ ها انتقال واحدهاي ضایعات فلزي دیدگاه: راهکارهاي پیشنهادي ؛بخش دوم

 .با مشارکت مردم محلیاجراي طرح هاي تفکیک زباله ؛ اصالح قانون؛ محل

  

  اهداف پژوهش

 ارتباطات شبکه و مالی گردش واحدها، تعداد فعالیت، نوع نظر از محدوده در مزاحم هاي کاربري موجود وضعیت شناسایی 

  ؛آنان

 ؛مینابی و اتابک محالت در مزاحم هاي کاربري گیري شکل مختلف عوامل شناسایی  

 ؛مینابی و اتابک محالت در اقتصادي و فرهنگی اجتماعی، محیطی، زیست مختلف تأثیرات شناسایی  

 مزاحم؛ هاي کاربري ساماندهی با مرتبط مختلف هاي برنامه و طرح و مصوبات مقررات، و قوانین شناسایی   

 ها کاربري این انتقال یا جایگزینی جهت کاربردي پیشنهاد و مزاحم هاي کاربري ساماندهی جهت اجرایی راهکارهاي ارائه.  

 

  سؤاالت پژوهش

 اتابک و مینابی محالت در ارتباطاتی شبکه و فعالیت نوع چه با مالی، گردش چه با ضایعات، خریدوفروش واحد تعداد چه 

  ؟است کار به مشغول

 ؟شده است مینابی و اتابک محالت در مزاحم هاي کاربري گسترش و ظهور سبب عواملی چه  

 گرفته صورت ها آن مخرب تأثیرات کاهش و مشاغل این ساماندهی راستاي در اقداماتی چه مدیریتی و کالن سطح در 

  است؟

 چه بر مشتمل ،ضایعات خریدوفروش مزاحم هاي کاربري جایگزینی یا و انتقال ساماندهی، چگونگی پیشنهادي بسته 

 است؟ ابعادي

  

  هاي پژوهش  روش و شیوه

، و باز و محوري 1هاي هاي عمیق و کدگذاري اي، مصاحبه کتابخانهمطالعه هاي  روش کلی این پژوهش کیفی است و از شیوه

 نساکنا ،جمله از ،موضوع نمطلعا  نیزکنندگان در پژوهش  شوندگان و مشارکت مصاحبهجلسات بحث متمرکز استفاده شده است. 

 محلی تأثیرگذار و فعال افراد محله، دو این مدیران و شورایاري اعضاي ،)مردان و زنان هاي گروه( مینابی و اتابک محله دو

 محتواي روي بر آن، از  پس نیز و ها داده آوري جمع حین در. بودند) ها محله هاي قدیمی و نامعتمد مساجد، بسیج نمسئوال(

  صورت گرفته است. تحلیل و توصیف فرایند متمرکز بحث جلسات و ها مصاحبه

 فرایند پایانی مراحل به شدن نزدیک با شد و آغاز باز کدگذاري جلسات باها و  دست آمده از مصاحبه اطالعات به تفسیر فرایند

   د.ش  مطرح بیشتر گزینشی کدگذاري ،تحلیل

                                                             
: 1392فلیک، (شود  می داده قرار یکدیگر کنار در اي تازه شکل به و سازي، مفهوم تجزیه، ها داده آن طی که عملیاتی از است عبارت کدگذاري از منظور. 1

329.(  



 

 159 

 معرفی طرح پژوهشی

 »و ارائه راهکار براي ساماندهی آنها ،هاي مزاحم در محالت اتابک و مینابیبررسی وضعیت کاربري«

  خالصه پژوهش

و ارائه راهکار براي ساماندهی  ،هاي مزاحم در محالت اتابک و مینابی بررسی وضعیت کاربري«نگاه حاکم بر طرح پژوهشی 

اي براي خلق دانش در  پژوهی را وسیله ، سیاست»السول«ضمن اشاره به تعریف  »دان«پژوهانه است.  ، نگاهی سیاست»ها آن

هاي عمومی  مشی ها و خط ها، عواقب عملکرد برنامه در این فرایند محققان بر علت ،داند. به گمان وي گذاري می مشی فرایند خط

 طور مبتنی بر این عقیده است که مشکالت اجتماعی باید به مشی اساساً ظهور علم خط). Dunn, 1994 :1( کنند تحقیق می

منظور  پژوهی فرایند تحقیق درباره مسئله اجتماعی یا تحلیل آن به سیاست وتحلیل قرار گیرد. شده و مورد تجزیه بررسی مند نظام

هدف اصلی در این گزارش ارائه  ). بنابراین8-9: 1379مارژزاك، ( گذاران براي حل مسئله است هاي علمی به سیاست ارائه توصیه

هاي مزاحم در محالت اتابک و مینابی با  االمکان شفاف از وضعیت موجود و بررسی ابعاد مختلف حضور کاربري تصویري تا حتی

ه هاي مزاحم در محالت اتابک و مینابی شد گیري و گسترش کاربري چه عواملی سبب شکل«پاسخ به دو سؤال اصلی است: 

  »دارد؟ آن ساکنان زندگی کیفیت و محله زیست بر تأثیري چه مینابی و اتابک محالت در مزاحم هاي کاربري حضور«و » است؟

که در  هاي مختلفی اول از گروه سؤالال فوق پاسخ داده شود. براي پاسخ به ؤدر اجراي مطالعات میدانی تالش شد به دو س

هاي  نوعی درگیر وجود این کاربري ها مطلع بودند یا به گیري آن حضور داشتند و از سابقه شکل هاي مختلف در محالت طی زمان

 در ابتدا با اعضاي نهادهایی همچون شورایاري، دفتر خدمات نوسازي، سراي محله ،رو  این . ازش صورت گرفتمزاحم بودند پرس

، چهار جلسه بحث متمرکز میان و استخراج مفاهیم اولیههایی انجام شد و پس از تحلیل  شرکت ساماندهی مشاغل مصاحبه و

ن محلی و اساکن ،وگو شد. دسته اولافراد گفتاز دسته  با دو ،دوم سؤالهمچنین براي پاسخ به  این محالت برگزار شد. ساکنان

نوعی در  نهادهاي مردمی در محله همچون مدیر محالت، اعضاي شورایاري و ...) که به مسئوالن ن محلی وکلیه افرادي (فعاال

نوعی،  که بهاند  هایی نهادها و سازمان ،کنند. دسته دوم میدرك ها را  هاي مزاحم و پیامدهاي آن هاي خود حضور کاربري روزمره

سازمان مدیریت پسماند شهرداري و شرکت ساماندهی  ،جمله از ؛ها تعامل و برخورد دارند موضوعی یا موضعی با این کاربري

پذیرند. پس از انجام  هاي مزاحم در محالت تأثیر می نوعی از پیامدهاي حضور کاربري ها به مشاغل شهرداري. هر دو این دسته

کالبدي ، فرهنگی عی،دي، اجتماآمده را در چارچوب مفاهیم اقتصا دست کدام از مقوالت به ها تالش شد تا هرها و تحلیل مصاحبه

ویژه  ههاي مزاحم ب گیري و گسترش کاربري علل شکل، هاي این بخش بندي یافته ترتیب در جمع و ... تفسیر شود. بدین

 به اجتماعی دیدگان آسیب ها، مهاجرت ها در محالت اتابک و مینابی عبارت است از ساختار شبکه ارتباطی ضایعاتی ضایعاتی

آوري و فروش ضایعات در داخل محل، پایین بودن سرانه خدمات شهري در محله، تعامل مردم  جمع تکمیل چرخه تهیه، محله،

وجود واحدهاي ضایعاتی در . عالوه بر این، افراد غیربومی به محله ها در مدیریت پسماندهاي خشک، مهاجرت محله با ضایعاتی

 (خروجی محله نشینی افراد غیربومی به محله، حاشیه جرتثیرات مختلفی از جمله پایین آمدن امنیت محله، مهاأاین محالت ت

  .خواهد داشت خاطر محلی هاي غیررسمی، منظر بد شهري و کاهش حس تعلق گاه سکونت نوسازي) فرآیند

ها در محله و نیز اقدام در جهت ساماندهی آنان  هاي مختلفی در ایجاد و گسترش ضایعاتی همچنین نهادها و سازمان

  . ه شده استشناسی هر کدام پرداخت به آسیب ها کنند که در بخش یافته آفرینی می نقش

 پسماند مدیریت اداره هاي فعالیت شناسی آسیب  

 این هاي یافته اما. است منطقه هر در پسماند انواع تمام آوري جمع متولی واقع در پسماند مدیریت اداره ،بر اساس قانون

 فلزات هايتیضایعا انواعد. دار اي جداگانه غیررسمی و رسمی متولی پسماند انواع از کدام هر که دهد می نشان پژوهش

 اند؛ فلزات بازیافت و آوري جمع عامل تنها نه، اند فعال فلزات ذوب اتحادیه مجوز با و ضایعات گاراژهاي قالب در که سنگین
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 همچون و اند؛ کرده دپوي خود گاراژهارا در  نیز شهري بیمارستانی، صنعتی، خانگی، ضایعات و پسماند انواع سایر بلکه

 و کتفی به خودشان بین که - غیرمجاز کارگران کارگیري به با ،ممکن شکل ترین غیراصولی به بازیافت ایستگاه یک

 سبب کافی نظارت عدم. پردازند می زباله تفکیک به -باشند می خواب کارتن و دیده آسیب افرادي بعضاً و ؛اند معروف کولی

 و غیرمجاز مبادالت انواع بلکه ؛شود رعایت واحدها این در است زباله تفکیک مبناي که بهداشتی اصول تنها نه است شده

  .گیرد صورت واحدها این در زباله تفکیک لواي در نیز دار مسئله

 واحدهاي و کنند می همکاري پسماند اداره با که پیمانکارهایی میان، سو یک از آشکاري و پنهان ارتباطات ،دیگر سوي زا

  . دارد وجود...  و قضایی، انتظامی نیروهاي با ضایعاتی واحدهاي ،دیگر سوي از و ضایعاتی

 ضایعاتی واحدهاي شناسی آسیب  

 ناقص شکل به یا و کند نمی آوري جمع منازل درب جلوي از را خشک پسماندهاي پسماند، مدیریت اداره که شرایطی در

 آوري جمع راستاي در و داده پوشش را اداره این عملکردي ضعف خود حضور با ضایعاتی واحدهاي دهد، می انجام

 ضعف دلیل به ها، ضایعاتی فعالیت فرصت این هرچند. کنند می کمک وناخواه خواه شهرداري به مبدأ از پسماندها

 اداره پیمانکار ،منطقه در ضایعات کالن خریداران از یکی اما ؛پسماندهاست آوري جمع در پسماند مدیریت اداره عملکردي

  د.کن می خریداري قیمت نصف به را ضایعات بار که است منطقه پسماند مدیریت

 تهران شهر ضایعات و ذوبی فلزات شناسی انجمن آسیب  

 با و نظر تحت شوند، می شناخته مزاحم و ضایعاتی واحدهاي عنوان به مینابی و اتابک محالت در که واحدهایی از بسیاري

 نظر زیر که صنفی انجمن و اتحادیه هر، قانون طبق. کنند می فعالیت تهران شهر ضایعاتی و ذوبی فلزات انجمن مجوز

 معاونت منطقه، شهرداري با ،کسب پروانه صدور از قبل است موظف کند می فعالیت تجارت و معدن و صنعت وزارت

 بالمانع، صدور براي مرجع چند از پیشه و کسب اداره. کند مکاتبه پروانه صدور براي پیشه و کسب اداره و شهرسازي

 پس .تفصیلی طرح رئیس) 3 ؛ وترافیک اداره رئیس) 2 ؛شغلی مزاحمت براي ساماندهی اداره رئیس) 1: گیرد می استعالم

 هاي مغازه مورد در. شود می صادر کسب پروانه براي بالمانعی حکم ،مشکل وجود عدم و موارد این تمام بررسی از

 انجام را مکاتبه این اتحادیه این 15 منطقه در که شود انجام فلزات ذوب اتحادیه طریق از بایست می مکاتبه این ضایعاتی

. کند می صادر کسب پروانه واحدها این براي عضویت، حق و غیرمسکونی مشاغل عوارض فیش اخذ با صرفاً و دهد نمی

 این از بخشی اما ؛دارد اذعان ،اند کرده ایجاد محله براي واحدها این که هایی مزاحمت و مشکالت بهنیز  اتحادیه نماینده

 مشاغل ساماندهی اداره مثل امر متولیان نتیجه بی هاي وعده را اتحادیه نظر تحت  کسبه آن تبع به و اتحادیه نافرمانی

  . داند می شهرداري

 15 منطقه شهرداري مشاغل ساماندهی اداره شناسی آسیب  

 منطقه، مشاغل ساماندهی رئیس. است الزم بخش سه ئیدأت رأي، ابالغ جهت متخلف واحدهاي شناسایی از پس

 جهت متخلف واحد بهصادره  يأر، نفر سه این توسط رأيتأیید  با. ناحیه شهردار و مرکز ساماندهی اداره 20بند کارشناس

 اگر. شود می قطعی يأر ،باشد نداشته يرأ به اعتراضی ،روز ده مدت ظرف متخلف شخص اگر .شود می ابالغ انتقال

 توسط يأر ییدأت و مدت این از بعد. دهد پاسخ اعتراض به شهر شوراي تا کشد می طول سال یک تا ماه 6 کند اعتراض

 طی با. کند اعتراض شهر شوراي ییدشدهأت يأر خصوص در اداري عدالت دیوان به تواند می متخلف فرد ،شهر شوراي

 تنها پلمپ فک جریمه و کرده فک را پلمپ راحتی به متخلف فرد ،انجامد می طول به سال یک حدود که مراحل این تمام

  به متخلف فرد ،ترتیب بدین. فرد نه است محل براي يرأ ابالغ و مراحل این تمام ،دیگر طرف از. است تومان هزار 500
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 معرفی طرح پژوهشی

 »و ارائه راهکار براي ساماندهی آنها ،هاي مزاحم در محالت اتابک و مینابیبررسی وضعیت کاربري«

  .دهد می ادامه خود کار به و کند می اجاره را دیگري مغازه و داده تحویل را اش مغازه رأي ابالغ از پس راحتی 

 نوسازي سازمان شناسانه آسیب روایت  

 بستر کردن محله و فراهم هاي فرسوده شهرداري از چندین سال پیش شروع به خریدن خانه همکاري با نوسازي سازمان

 و گرفته خود به موشی دندان شکل معابر که رفت پیش اي گونه به مختلف دالیل به نوسازي و اما تخریب. کرد نوسازي

 و عمومی انظار از دور و تاریکی فضاها، این هاي ویژگی از. شدند شهري دفاع بی و خالی فضاهاي به تبدیل تدریج به

 است، کرده دار خدشه را محله بصري زیبایی تنها نه ها آن وجود که اي گونه به. است بودن، اجتماعی نظارت اصطالح به

 آسان دسترسی براي مناسبی مکان شهري دفاع بی فضاهاي. ه استنمود فراهم نیز ها آسیب انواع بروز براي را زمینه بلکه

  است. مخدر مواد مصرف و پخش ضایعات، هاي کیسه دپو معتادان، و ها ضایعاتی براي ها زباله به

 ،شرایط این در که ؛برند می سر به نوسازي و تخریب انتظار در که هاست مدت ها خانه برخی نوسازي، فرآیند  در همچنین

 معتادین و ها ضایعاتی فعالیت و استفاده براي مناسبی فضاي نیز ها آن. اند مانده سکنه از خالی و نداشته مسکونی استفاده

  . نداهکرد فراهم

  

 ها شنهادي جهت ساماندهی ضایعاتیراهکارهاي پی  

 :را مطرح کرد یرز يراهکارها توان ی میطورکل طرح به ینحاصل از ا یجنتا يبند با جمع

 فلزي ضایعات واحدهاي انتقال  

 خارج مناطقی به واحدها این انتقال، 15 منطقه در ضایعاتی غیرمجاز واحدهاي ساماندهی براي موجود راهکارهاي از یکی

، اند مشغول سنگین فلزات ضایعات تفکیک کارهاي به که واحدهایی براي تنها انتقال طرح البته. است مسکونی منطقه از

 طرح این شامل دهند، می انجام غیرمجاز فعالیتی اساساً ،کثیف ضایعات کننده تفکیک واحدهاي کهآنجائی از و ؛است یسرم

  د.ش نخواهند

 دالیلی به کدام هر که است گرفته صورت اقداماتی ،انتقال براي بار چندین تاکنون ،پژوهش این هاي یافته اساس بر

  .عصر در محدوده تاالب بهرام مانند طرح مجتمع ولی ؛است مانده نتیجه بی و ناتمام

 بازیافت شهرك به انتقال  

 ملودي هاي ماشین و بازیافت هاي غرفه تنها و شده جمع منطقه هر در میانی هاي ایستگاه، بازیافت شهرك طرح در

- می منتقل) کهریزك( بازیافت شهرك در بار تخلیه مرکز به مستقیماً و کرده آوري جمع شهر سطح از را خشک هاي زباله

 پالستیک، شیشه،( خشک پسماند از نوع یک به هرکدام که دارند وجود زباله تفکیک سکوهاي ،بازیافت شهرك در. کنند

 روي بر GPS نصب با ها غرفه و ملودي خودروهاي فعالیت بر نظارت سیستم همچنین. دارند اختصاص...) و  پتو کاغذ،

  .باشد گرد پی و رصد قابل پیمانکاران غیرمجاز هاي فعالیت امکان تا است شده  یکپارچه ،ملودي خودروهاي

 محل در شغل تغییر  

 فعالیت از حاصل اجتماعی هاي آسیب کاهش و شغلی هاي فرصت ایجاد هدف با که ساماندهی اداره اقدامات از دیگر یکی

 اقتصادي هاي فعالیت گسترش و زایی اشتغال شغلی، واحدهاي وضعیت تغییر ،شود می انجام محالت در مزاحم مشاغل

  .سیس فروش لوستر در محله اتابکأته مانند محور تاز ؛است مزبور مکان همان در مجوز داراي و قانونی

 قانون اصالح  

  قوانینی .است مختلف هاي قانون اجرایی ضعف ،خورد می چشم به بسیار ضایعاتی ساماندهی فرایند در که موانعی از یکی
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 و مستقیم طور به بخشی قوانین ضعف این. شوند می مواجه بسیاري هاي چالش با اجرا زمان در اما اند؛ کامل اکثراً که

  ند.مؤثر منطقه در ها ضایعاتی ساماندهی فرایندبر  طورمعمول به بخشی

 محلی مردم مشارکت با زباله تفکیک هاي طرح اجراي  

ریزي و اجراي کار توسط مردم محلی صورت گیرد. به این ترتیب  که با برنامه هاي مدیریت پسماند ها و برنامه اجراي طرح

  مسایل اجتماعی، اقتصادي و مدیریت شهري درکنار هم و پیوسته دیده می شود. 

  

  وردهاي پژوهشآ دست و نتایج

 مینابی و اتابک محالت و 15 منطقه در ضایعاتی واحدهاي ویژه طور به و مزاحم هاي کاربري حضور نتایج پژوهش نشان داد

 فرهنگی، اجتماعی، مختلف عوامل ها،معضل فعالیت ضایعاتی گسترش و ایجاد در. نمود بررسی مختلفی ابعاد را می توان از

 و ثیرأت میزان و عوامل این از کدام هر نقش در این پژوهش .اند و به یکدیگر گره خورده اند دخیل مدیریتی و کالبدي اقتصادي،

 توان می اکنون. شد بررسی محلی مردم و شهري مدیریت مجموعه جمله از مختلف بازیگران دید از مشکل این بروز در نفوذشان

 هاي ضعف خود با که اي محله و منطقه پیشینه از کهاي  چرخه. است داده شکل را معیوب يا چرخه عوامل این تمامی که گفت

 کالبد در متعدد هاي مداخله در شهري مدیریت سوء به خورد می گره پیشینه این. شود می آغاز دارد، فراوان اجتماعی و اقتصادي

 رنج اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي ضعف از شان اکثریت که ستا مردمی زندگی محیط که - سرباز زخم این که محالت این

 پرورش براي را فضا و کرده تشدید را اجتماعی و اقتصادي ضعف زمینه زخمی، و بیمار کالبد. دهد می قرار ثیرأت تحت را -برند می

 و شرکت پسماند، مدیریت اداره همچون عمومی و دولتی نهادهاي میان این در. کندمی فراهم ضایعات آوري جمع مافیاي رشد و

 و ساماندهی در کدام هر انتظامی و قضایی نهادهاي ضایعاتی، و ذوبی فلزات انجمن یا اتحادیه تهران، مشاغل ساماندهی اداره

 نوعی به که پسماند مدیریت اداره جمله از ،موضوع این ها و نهادهاي متولی سازمان .نقشی دارند معضل این با مقابله مدیریت

 شغل این هاي مزاحمت با مقابله متولی که مزاحم مشاغل ساماندهی اداره؛ است زباله تفکیک و پسماند آوري جمع متولی و صنف

، گیرد می صورت ضایعات فروش و خرید پوشش تحت که جرایمی با مقابله متولی که انتظامی و قضایی نهادهاي ؛است شهر در

 را ها ضایعاتی فعالیت زمینه که ستاي ا فرسوده کالبد ساماندهی مسئول که تهران شهر نوسازي سازمان همچنین و باشند؛ می

 نشان مطالعه این هاي یافته اما .دارند عهده بر را ساماندهی امر از بخشی جداگانه اي جزیره در کدام هر .... و ؛کند می فراهم

 همچنان ها ضایعاتی حضور هاي چالش و مشکالت و نبوده مشهود شهري و محلی جامعه براي اقدامات این خروجی که دهد می

 فرایند در گمشده حلقه گفت توان می ،شده عنوان موارد پژوهش و این هاي یافته به عنایت با بنابراین. ستا باقی خود قوت به

 براي هماهنگ و یکپارچه مدیریتی با جانبه همه و مدون طرحی ،تهران شهر همچنین و 15 منطقه در ها ضایعاتی ساماندهی

  ت.اس آن اجراي

  :شود می مطرح لویتوا ترتیب به پیشنهاد سه مبنا این بر

 و ارزیابی« عنوان با پژوهشی طرح ،است شده پیشنهاد راهکار عنوان تحت که مواردي و طرح این هاي یافته اساس رب  -1

 آن به طرح این در که راهکارهایی از کدام هر مذکور طرح در. شود انجام و تهیه »شده بینی پیش راهکارهاي بندي لویتوا

 ساماندهی فرایند در آنها از کدام هر که تهدیدهایی و ها فرصت و ،اجرا روي پیش هاي چالشگردد و  تدقیقاست،  شده اشاره

  .گیرد قرار بررسی مورد مند روش و علمی شکل به کنند، می ایجاد ضایعاتی

  تشکیل کارگروهی با حضور کلیه بازیگران این عرصه -2

  است: ضروري موضوع دو به عنایت با ستاد این تشکیل ضرورت
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 معرفی طرح پژوهشی

 »و ارائه راهکار براي ساماندهی آنها ،هاي مزاحم در محالت اتابک و مینابیبررسی وضعیت کاربري«

 با تنها ،اندرکار دست نهادهاي دیگر وظایف و اقدامات از آگاهی و ارتباط بدون و مجزا اي جزیره در نهادها این از کدام هر )الف

 جهت در اثر کم بعضاً و موازي اقدامات بروز سبب مسئله . اینندا مشغول فعالیت به خود، بخشی منافع و وظایف شرح به توجه

  د.شو می ها ضایعاتی ساماندهی

 و نگاه و مستقیم مداخله ،شود می دیده ها ضایعاتی فعالیت با مقابله عنوان تحت نهادها این توسط که اقداماتی تمامی در )ب

 و ،ها آن از ناشی ضایعات مدیریت پسماند، موضوع همچون معضلی که  حالی در. دارد وجود معضل حل براي باال از اقدامی

 و بوده زیستی محیط و اقتصادي اجتماعی، امري ،شده است اشاره آن به طرح این در که آن از حاصل هاي آسیب و عوارض

 حضور ساماندهی براي راهکاري هر ،رو  این از. اند مناطق این ناساکن و محلی مردم آن بازیگر اثرپذیرترین و ترین مهم

 مردم ثرؤم مشارکت با همچنین و جوانب همه گرفتن نظر در با بایست می محالت این در ویژه به و منطقه این در ضایعاتی

  د.شو انجام محلی

 اجتماعی، اقتصادي، ابعاد همه که گردد تهیه اجرا جهت جامع طرحی ساماندهی، کارگروه تشکیل از پس شودمی پیشنهاد -3

 . کند لحاظ ،است شده اشاره آنها به مطالعه این در که را کالبدي و فرهنگی
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