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گزارش بهسازی و نوسازی 
محله رباط کريم
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در كالنشهر تهران حدود 3.000 هکتار بافت فرسوده )با ويژگي ريزدانگي- زمین و واحد مسکوني- ، دسترسي 
ناكافي، ناپايداري ساختمانها( وجود دارد. در چند دهه اخیر تعدادي پروژه براي بهسازي يا بازسازي اين مناطق 
توسط شهرداري تهران و ارگانهاي ديگر تهیه و بعضًا اجرا شده است اما تحقیقات جامعي در مورد آسیب شناسي 

اين پروژه ها )پروژه هاي اجرا شده كه تعداد آن نسبتًا معدود است( صورت نگرفته است. 
اخیراً در مورد پروژه نواب )كه در واقع اجراي يك بزرگراه در بخشي از بافت هاي فرسوده بوده است( توسط 

مهندسین مشاور طرح و معماري صورت گرفته است، كه نتايج آن به زودي منتشر خواهد شد. 
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طرح بافت فرسوده رباط كريم- منطقه 11 تهران
1- تاريخچه بافت فرسوده 

1-1- ويژگیهاي محله 

محله رباط كريم در منطقه 11 شهر تهران )در جنوب غرب شهر( بین دو بزرگراه نواب )در غرب( و يادگار امام )در 
شمال و شرق( و راه آهن سراسري )در جنوب محله( قرار دارد. مساحت اين محله حدود 14/5 هکتار و جمعیت 
آن حدود 6000 نفر است كه تراكم محله را به حدود 430  نفر مي رساند. اين محله در محل تالقي چهار منطقه 

شهري )منطقه 10، 11، 12 و 17( قرار گرفته است. 

اردبیل كه به تهران مهاجرت كرده اند،  پايین در نزديك  از دو روستاي ثمرين باال و  اهالي اين محله عمدتًا 
مي باشند و تعداد كمي از اهالي غیر آذري )عمدتًا از سمنان و ساير استانها( به اين محله آمده  اند. 

در اين محله حدود 934 واحد مسکوني وجود دارد. واحدهاي تجاري حدود 109 واحد مي باشند. 6 واحد اداري و 
6 واحد كارگاهي نیز وجوددارد. متوسط طبقات حدود 2/6 طبقه مي باشد. حداقل مساحت قطعات زمین 32 متر 
و حداكثر آن 1500 مترمربع است. میانگین قطعات زمین 97 مترمربع )جدا از واحدهاي آموزشي و درمانگاه كه 

مساحت آنها باالست( و اين میزان در كل به 94 متر مي رسد. 

حدود 85 درصد كاربري محله در طبقه همکف مسکوني است و بقیه آن تجاري- مسکوني، كارگاه و پاركینگ 
است. حدود 80 درصد ساختمانهاي محله بیش  از 30 سال، 10 درصد آنها بین 30 تا 10 سال و 10 درصد كمتر 
از 10 سال قدمت دارند. 12 درصد بناها نوساز و 16 درصد قابل قبول و بقیه تخريبي است. حدود 76 درصد 

ساختمانها بدون اسکلت اند. 

وضعیت تحصیالت سرپرست خانوارها به گونه زير است: 21 درصد بي سواد، 24 درصد ابتدايي و كمتر، 24 درصد 
راهنمايي، 24 درصد ديپلم و تنها حدود 4/5 درصد تحصیالت دانشگاهي دارند. 

میانگین طول اقامت خانوار در واحدهاي مسکوني حدود 17 سال است )حداقل يکسال و حداكثر 55 سال(. از 
كل خانوارها 1102 نفر شاغل دائم )حدود 52 درصد( و 364 نفر بیکار و غیرشاغل و شاغل موقت اند )حدود 4/5 
درصد بیکار بقیه خانه دار و دانشجو و غیره( میانگین درآمد ماهانه خانوار 379 هزار تومان و هزينه آنها 347 

هزار تومان است. 
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معرفي شرکت
مهندسین مشاور طرح و معماري كه پس از انقالب از تبديل مهندسین مشاور عبدالعزيز فرمانفرمايان و همکاران 
در سال 1361 به وجود آمد در زمینه پروژه هاي شهرسازي و معماري داراي تجربه هاي متعددي است كه در 
اينجا تنها به ذكر پروژه هاي اصلي در زمینه بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و سکونتگاههاي غیررسمي 

مي پردازيم.
  مطالعات و طرح بافت فرسوده منطقه 10 شهرداري تهران

  مطالعات و طرح بافت فرسوده محله رباط كريم )تهران( 
  مطالعات و طرح بافت فرسوده شهر قوچان )خراسان(

  مطالعات و طرح بافت فرسوده شهر حمیديا )يزد(
  طرح توانمندسازي سکونتگاههاي غیررسمي شهر قم

  طرح توانمندسازي سکونتگاههاي غیررسمي شهر اصفهان 
  عامل چهارم طرح توانمندسازي شهر  بندرعباس 

  مطالعات و طرح بافت فرسوده محله زينبیه )اصفهان( 
  مطالعات و طرح بافت فرسوده محله امیر عرب )اصفهان( 

  تشکیل دفتر نوسازي محله رباط كريم )تهران( 
  تشکیل دفتر نوسازي محله زينبیه )اصفهان( 

  و ... 

 
2- مداخالت در شهر تهران 

همانگونه كه در مقدمه گفته شد طرحهايي براي بهسازي شهر تهران تهیه و بعضًا اجرا شده است كه از آن جمله 
در مورد پروژه نواب ارزيابي نسبتًا جامعي صورت گرفته است. 
مهم ترين نکات اين ارزيابي را مي توان به گونه زير بر شمرد. 
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 از حدود 2000 مالك كه در طرح بزرگ راه و نوسازي دو طرف آن تملك و شش هزار خانوار ساكن آن كه 
جابجا شدند )تعداد زيادي در خارج از منطقه 10 سکونت يافته اند( هیچکدام در مجموعه هاي مسکوني دو طرف 
بزرگراه نواب )طبق پرسشنامه هاي تهیه شده به صورت نمونه از خانوارهاي ساكن مجموعه هاي مسکوني دو 

طرف بزرگراه نواب( سکونت نیافتند. 
  ساكنین فعلي مجموعه هاي مسکوني نواب از محیط زندگي خود به خاطر ناامني در فضاهاي مشاع، كمبود 

خدمات و غیره ناراضي اند. 
  ارتباط اجتماعي مناسبي بین اين ساكنین و ساكنین اطراف آنها در منطقه 10 وجود ندارد. 

  آلودگي صوتي و هوايي در مجتمع مسکوني فوق چشمگیر است.

 
3- عنوان طرح: طرح منظر شهري محله رباط كريم- دفتر نوسازي محله 

تعريف متدولوژي و نوع مداخله: 

1- اهداف
اهداف اصلي طرح عبارت بود از:

  بهسازي و نوسازي محله در حد امکان )تأمین خدمات عمومي، دسترسي ها و غیره(
  جلب مشاركت مردم براي تجمیع و نوسازي واحدهاي مسکوني و مقاوم سازي 

  تشويق نوسازان كوچك محلي براي انجام بهتر نوسازي و تجمیع در محله 
  كارآفريني براي زنان و جوانان به منظور توانمندسازي اقتصادي خانوار 

2- مهم ترين پروژه هاي پیشنهادي: 
1-2- كوتاه مدت 

  تغییر پوشش گیاهي در بخشي از محله
  احداث يك كانکس نیروي انتظامي 

  نظافت محله 
  ساماندهي فضاهاي تخريب شده و خالي

2-2- میان مدت 
  تجمیع 18 پالک در يکي از كوچه هاي محله

  ساماندهي مسیرهاي ترافیك در محله 
  ايجاد مركز محله

3-2- بلندمدت
  ترويج اصول شهروندي

  بهبود وضعیت اقتصاد محله 
  مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر 

  افزايش امید به زندگي در محله 
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3- نوع مداخله 

مهم ترين موارد از اين قرار است: 
1-3- بهبود و بهسازي و نوسازي واحدهاي مسکوني غیرقابل نگهداري 

2-3- تجمیع قطعات ريزدانه
3-3- مقاوم سازي ساختمانهاي قابل ترمیم

4-3- تشکیل كالسهاي آموزش كارهاي دستي به بانوان در خانه محله 
5-3- تشکیل جلسات تشويق )اهداء لوح و جايزه( و آموزش براي سازندگان محلي 

6-3- تشکیل جلسات متعدد براي ساكنین و توجیه آنها براي مشاركت در تجمیع قطعات ريزدانه 
 7-3- يافتن سرمايه گذار براي انجام تجمیع و بازسازي

8-3- تأمین وام براي جابجايي ساكنین )رهن موقت خانه براي مدتي كه واحد مسکوني آنها در حال ساخت 
است- حدود يکسال و نیم(

9-3- ايجاد ايستگاه اتوبوس براي حل مشکل زنان
10-3- و ...

 
5- تحلیل جايگاه طرح در سیاست هاي كالن بهسازي و نوسازي شهري 

  سازگاري اجراي طرح با مجموع سیاست هاي كالن بهسازي و نوسازي شهري:
جابجايي  از  جلوگیري  و  ساكنین  حفظ  كه  نوسازي شهري  و  بهسازي  سیاست هاي كالن  با  طرح  كلیات   -

آنهاست، سازگار است

  آخرين وضعیت تملك:
- چون در طرح تجمیع فرض و هدف حفظ ساكنین موجود و بازگشت آنها به همان محل و مکان بوده است 
تملکي در اين طرح )جز تبديل تملك زمین به تملك واحد مسکوني و زمین به صورت مشاع( صورت نگرفته 

است. 

  آخرين وضعیت اجرايي: 
- طرح تجمیع 18 قطعه ريزدانه كه يکي از كارهاي اصلي اين طرح بوده است اجرا گرديده )تجمیع قطعات، 

تخريب، نوسازي، اسکان مجدد ساكنین قبلي( 
 



113

35
-3

ه6
مار

ش

6- جمع بندي ارائه پيشنهادات 
اصل مهم در هر طرح بهسازي و نوسازي در وهله اول شناخت مشکالت و معضالت محله و بخصوص ساكنین 
آن مي باشد. يعني ديدن مسائل و مشکالت از ديد مردم و نه فقط از نظر متخصصین و حرفه مندان. چون گاه 
بعضي مسائل كه از نظر مردم بسیار مهم است از طرف كارشناسان مورد غفلت قرار مي گیرد. همچنین توجه 
به راه حلهاي پیشنهادي مردم )به خاطر شناخت آنها از مسائل خود( مي تواند بسیار كارگشا باشد. البته مي توان 

راه حلها را با ديد كارشناسي بهینه سازي كرد.
در وهله دوم جلب مشاركت مردم است )كه ركن اصلي توفیق اجراي يك طرح بهسازي و نوسازي است( و اين 
مهم جز با جلب اعتماد مردم و عمل به وعده هاي داده شده امکان پذير نخواهد بود. به قول يکي از كارشناسان 
با سابقه اين كار )خانم اسکندري( مردم را بار اول مي توان به صحنه آورد اما اگر به وعده ها عمل نشود آوردن 
آنها براي بار دوم بسیار مشکل خواهد بود. براي اين كار بايد وعده ها و پیشنهادات در حد توان سازمان مجري 

و دست اندركاران طرح باشد تا اجراي آنها تضمین و تسريع شود. 




