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چكيده
با شروع هزاره سوم، تخمين زده مي شود كه تقريباً نيمي از جمعيت جهان در مناطق شهري سكونت يافته باشند، 
يعني جايي كه بيشــترين منابع را مصرف و بيشترين ضايعات و آلودگي ها را توليد مي كنند. فقر، تخريب محيط 
زيســت، فقدان خدمات شــهري، نزول زير بناهاي موجود، فقدان دسترسي به زمين و سر پناه از جمله بحران هاي 

مربوط به رشد جمعيت در شهرها هستند. 
شهر بندرعباس در سال هاى اخير بواسطه موقعيت استراتژيك و وجود بنادر و همچنين صادرات و واردات كاال 
8 معادل 273578 نفر بوده كه اين تعداد  5رشد و توسعه بى سابقه اى را يافته است. جمعيت اين شهر در سرشمارى 75
75 5 نفر افزايش پيدا كرده است. بر اين اساس مشخص است كه جمعيت اين شهر طى دوره 5در سال 85 به 379301

5 بالغ بر 105 هزار نفر افزايش يافته است. از طرفى مهاجرت از ساير استان ها به اين شهر سبب گسترش شهر و  5تا 85
ايجاد محالت حاشيه اى و فرسوده شدن بافت قديمى اين شهر شده است كه اين محالت توسعه پايدار را در شهر 

بندرعباس به چالش كشيده اند. 
نتايج اين تحقيق بيانگر  اين اســت كه در ميان محالت داراى بافت حاشيه اى مورد بررسى در شهر بندرعباس 
محالت داماهى و اسالم آباد داراى پايدارى نسبتا قوى هستند و شاخص امنيتى در اين محالت به نسبت رضايت 
ساكنان خوب ارزيابى شود. از طرفى محله شهناز به عنوان محله ناپايدار شناخته شد. اين محله و همچنين محالت 
با پايدارى ضعيف داراى وضعيت نابســامانى به لحاظ امنيتى هســتند. بر اســاس آمارها حدود نيمى از دزدى ها و 
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مزاحمت هاى خيابانى در اين محالت صورت مى گيرد كه محله شهناز و دوهزار در صدر اين محالت قرار دارند. 
برنامه ريزى جهت جلوگيرى از مهاجرت ساكنان بومى و همچنين ارائه خدمات و امكانات به ساكنان محالت بافت 
غير رسمى به همراه اجراى آموزش هاى شهروندى و طرحهاى بهسازى و نوسازى از مهمترين راهكارها در راستاى 

توسعه پايدار شهرى و ايجاد امنيت ساكنين محالت مى باشد.
روش مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي و تحليلي - كمي مي باشد و با استفاده از مدلها و تكنيكهاى امتياز 
استاندارد شده و موريس در ابتدا ميزان پايدارى محالت مورد بررسى قرار گرفته و رتبه بندى شدند و در مرحله بعد 

با استفاده از رتبه بندى انجام شده ميزان امنيت در محالت از نظر ساكنان شناسايى شدند. 

واژه هاى كليدى:
توسعه پايدارشهرى، سكونتگاههاى غير رسمى، امنيت، تكنيك هاى رتبه بندى، بندرعباس 
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مقدمه
ويژگي عصر ما شهرنشــين شــدن جمعيت، افزايش جمعيت شــهرها و به تبع آن توســعه 
7: 7). در آغاز قرن نوزدهم، تنها  شــهرهاي كوچك و بزرگ اســت (گيلبرت و گاگلر، 1375
3٪ از جمعيت دنيا در شهرها ساكن بودند كه اين ميزان در ابتداي قرن بسيتم به 15٪ افزايش 
4: 224). در قرن بيســت و يكم، جمعيت شــهري دنيا به  1987,Brandshowyork) يافــت
مرز 50٪ كل جمعيت جهان رسيده و پيش بيني مي شود؛ در سال 2025 ميالدي از مرز ٪61

تجاوز نمايد (نظريان، 1380: 33).
با بروز ضايعات زيســت محيطي و كاهش سطح عمومي زندگي به ويژه در جوامع شهري 
طي دو دهه گذشــته، رهيافت توســعه پايدار  به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن بيســتم از 
ســوي ســازمان ملل مطرح و به عنوان دســتور كار 21 در ســطوح بين المللــي، منطقه اي و 
محلي تعييــن گرديد (Roseland, 1970: 199). به عبارت ديگر اصل پايداري در طرح ها 
و برنامه هاي توسعه به عنوان هدف كلي مورد تأييد قرار مي گيرد؛ هدفي كه نهايت ندارد و 
6: 96). به علت تمركز پيوسته رو به روشد جمعيت  مستمر است (موسي كاظمي محمدي، 1380
و فعاليت هاي اقتصادي در مراكز شــهري، به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، پايداري 

 .(3 :1996 ,Drakakis) توسعه شهري بيشتر مورد توجه قرار گرفته است
با توجه به توســعه و گســترش شــهر بندرعباس طى دهه هاى اخير بحث توســعه پايدار و 
ســنجش آن بويژه در محالت و سكونتگاه هاى غير رسمى آن مطرح است تا با شناخت آنها 
و تعيين محالت داراى ســطوح ناپايدار در شهر نسبت به رفع مشكالت و كاهش نابرابرى ها 

اقدام شود.

بيان مسأله
با بروز ضايعات زيســت محيطي و كاهش سطح عمومي زندگي به ويژه در جوامع شهري 
طي دو دهه گذشــته، رهيافت توســعه پايدار به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن بيســتم از 
ســوي ســازمان ملل مطرح و به عنوان دســتور كار 21 در ســطوح بين المللــي، منطقه اي و 
محلــي تعيين گرديــد (Roseland, 1977:199). به عبارت ديگر اصل پايداري در طرح ها 
و برنامه هاي توسعه به عنوان هدف كلي مورد تأييد قرار مي گيرد؛ هدفي كه نهايت ندارد و 
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6: 96). به علت تمركز پيوسته رو به رشد جمعيت  مستمر است (موسي كاظمي محمدي، 1380
و فعاليت هاي اقتصادي در مراكز شــهري، به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، پايداري 

 .(3: 1996 ,Drakakis) توسعه شهري بيشتر مورد توجه قرار گرفته است
توســعه پايدارشهري1 داراي ابعاد گسترده اى است. تكيه بر يك عامل منفرد شكل دهي به 
آن اقدامي سنجيده و آگاهانه محسوب نمي گردد. مهمترين شاخص هايى كه در تكوين اين 
پديده شــهر سازي مورد توجه است عبارتنداز: عوامل اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و 
8: 138). بنابراين توسعه پايدار تنها مبتني بر سياست زيست  كالبدي (معصومي اشكوري، 1379
محيطي نيســت و بدون حل مســائل اقتصادي، اجتماعي و كالبدي اين امر محقق نخواهد شد 

 .(kanatschnig, 1998:22)
استان هرمزگان به عنوان جنوبى ترين استان ايران عالوه بر اينكه داراى موقعيت استراتژيك 
بين المللى اســت، نقش موثر و قابل مالحظه اى در صادرات و واردات كاال به كشــور دارد. 
اين عوامل دســت به دســت هم داده موقعيت اين اســتان را در ميان ســاير اســتانهاى كشور 

برجسته نمايد. 
در طي دهه هاي اخير بواســطه مهاجرتهاى زياد به شــهر بندرعباس ســبب شد مركز شهر 
جوابگوى مهاجران نبوده و اين افراد در محالت غير رســمى شهر با بدترين وضعيت زندگى 
كنند. وجود اين محالت در شهر بندرعباس سبب شده اين شهر با مشكالت متعدد اجتماعى- 
اقتصادى و فرهنگى مواجه شود از طرفى بهره برداري نامناسب و بيش از ظرفيت منابع طبيعي، 
تغيير و تخريب اكوسيستم هاي طبيعي، تغيير كاربري اراضى در سطح شهر، آلودگي زيست 
محيطي ناشــي از دفع نامناســب فاضالب، فقدان تعامل ميان زير بخش هاي مختلف حمل و 
نقل، پايين بودن سطح خدمات، باال بودن تراكم جمعيت و همچنين عدم امنيت كه وجود آن 
به عنوان عاملى مهم در توســعه شهرى مى تواند مطرح باشد، اين شهر را به رغم قابليت هاي 
ممتاز بندرى و استراتژيكى با چالش هاي جدي در ارتباط با توسعه پايدار شهرى مواجه ساخته 
است. لذا با توجه به چالش هاي مطرح شده، اين تحقيق در صدد بر آمده است تا با استفاده از 
شاخصهاى اجتماعى، اقتصادى، كالبدى و زيست محيطى سطوح پايدارى در محالت حاشيه 

نشين بندرعباس را مورد بررسى قرار دهد.
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اهميت و ضرورت تحقيق
منابع ارزشــمند اكولوژيكي، تنوع زيستي، ذخاير سرشــار و فعاليت هاي عظيم اقتصادي، 
سواحل بندرعباس را به يكي از حساس ترين مناطق در استان هرمزگان تبديل نموده است. در 
طي دهه هاي اخير بهره برداري نامناسب از اين منابع ارزشمند، اين شهر را با وضعيتي بحراني 
و خطرناك مواجه ساخته به گونه اي كه بهره برداري از منابع آلوده ساز، توسعه فعاليت هاي 
ناسازگار با محيط و عدم هماهنگي بين فعاليت ها، گسترش بي رويه شهر و افزايش جمعيت 
آن مى تواند بحث توســعه پايدار را در اين شــهر با چالش روبرو كند. توجه به آلودگى هاى 
زيســت محيطى و همچنين مشكالت اجتماعى- كالبدى در محالت توسعه نيافته در اين شهر 
مى تواند زمينه توســعه پايدار را فراهم كند. از طرفى امنيت يكى از مهمترين شــاخص هايى 
اســت كه مى تواند در سالمتى، آرامش و آسايش شهروندان در محالت شهرى نقش داشته 
باشد و مى تواند به عنوان گامى در سنجش توسعه يافتگى شهرها عنوان شود. احساس ناامني 
در محالت، تنها به دليل جرايم خشــونت آميز نيســت بلكه نابهنجاريها و رفتارها اخاللگرانه 
چون اعتياد، ولگردي، تكدي گري و ســرقت گذشــته از اينكه عامل اصلي ترس و احساس 
ناامنــي عمومــي اند به نوبه خــود قطعا زمينه رواج گســترده جرايم را نيز فراهــم مي نمايند. 
ضرورت توجه به اين شــاخص ها در محالت و بررسى آنها مى تواند گامى موثر در راستاى 

توسعه پايدارشهرى بندرعباس باشد. 

اهداف تحقيق
از آنجايى كه شهر بندرعباس داراى پتانسيل هاى بااليى در زمينه هاى تجارى و گردشگرى 
است و به عنوان يكى از مهمترين شهرهاى ساحلى هرمزگان به حساب مى آيد، درك ارتباط 
بيــن نماگرهاي اجتماعي، اقتصادي، زيســتي، كالبدي و امنيتى با روند توســعه پايدار و لزوم 
پايداري شهري، شناخت شاخصهاي مناسب اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي امنيتى و ارائه  
كليات  برنامه ريزي  توسعه  پايدار براي  محالت غير رسمى بندرعباس مد نظر اين پژوهش است.

سوابق تحقيق
كاربرد اصطالح توســعه پايدار براي اولين بار در اواســط دهه 1970 به باربارا وارد1 نسبت 
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داده مي شود و اين مفهوم كلي با استراتژي حفاظت جهاني به طور گسترده اي مطرح شد تا 
محافظت از منابع طبيعي و محيط زيست را در راستاي نقش بهبود رفاه انساني به نحو مطلوب 

مديريت نمايد (بارو، 1376: 45).  
7در ســال 1987كميسيون بين المللي محيط زيست و توسعه وابسته به سازمان ملل، اصطالح 
توســعه پايدار را براي اولين بار در جوامع رسمي مطرح ساخت. اين كميسيون «رفع نيازهاي 
كنوني بشــر بدون تهديد كردن نســل هاي آينده در برآورده ساختن نيازهايشان» را به عنوان 
تعريف توســعه پايدار ارائه نمود (Krause, 1996 :12-13). نظريه توسعه پايدار شهري ره 
آورد گفتگوي طرفداران محيط زيست درباره مسائل محيط زيست شهري است كه به دنبال 

رويكرد «توسعه پايدار» براي حمايت از منابع محيطي ارائه شد (زياري، 1382: 17).
در ايران، طرح  هاي توســعه و عمران (جامع) شــهرها، مهم ترين طرح هاي شــهري هستند 
كه در آنها مي بايد به اصول توسعه پايدار شهري توجه شود و اين توجه بيشتر به ابعاد زيست  
محيطي و اكولوژيكي شــهر برمي گردد. هر چند كه تهيه كنندگان اين طرح ها ســعي دارند 
براي آينده شــهر، برنامه هايي را گنجانده و راهكارهايى را ارائه دهند كه اين مجتمع بزرگ 

زيستي بتواند با ايجاد آرامش و آسايش براي ساكنان، راه توسعه پايدار را بپيمايد.
رحيمــي (1378) در رســاله دكتري خود تحت عنوان «توســعه پايدار شــهري با تاكيد بر 
توان هاي محيطي» در زمينه توســعه پايدار در شهر كاشمر به اين نتيجه مي رسد كه مهمترين 
عنصر توسعه پايدار يعني انسان آگاه و توسعه انديش در اين محدوده با مشكل مواجه است و 
شــهر كاشمر تنها با اتكاء به خود، قادر به ادامه حيات نبوده و پايداري و تداوم توسعه در اين 

شهر در گرو حوزه نفوذ پيرامونش مي باشد (رحيمى، 1378: 20).     
موســي كاظمي محمدي (1378) در رساله دكتري خود تحت عنوان «ارزيابي توسعه پايدار 
در توسعه شهري شهر قم» علل پراكندگي مكانهاي شهري و تشابهات و تناقضات اجتماعي- 
اقتصــادي آنها را با تأكيد بر نظام فضايي (نظام داخلي شــهرها و ماهيت حوزه هاي اجتماعي 
آنها) و موقع شهر، مورد مطالعه قرار داده است. وي به اين نتيجه مي رسد كه اين شهر از بدو 
تشــكيل خود در مراحل مشخص، در بســتر جغرافيايي خود توسعه يافته است و بين مناطق و 

حوزه هاي آن نابرابري شديدي وجود دارد (موسي كاظمي محمدي،1378: 16).
زياري (1380) در مقاله خود با عنوان «توسعه پايدار و مسئوليت برنامه ريزان شهري در قرن 
بيست و يكم» معتقد است كه نظريه توسعه پايدار شهري مستلزم تغيير زير ساخت هاي سياسي، 
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اقتصادي، اجتماعي و كالبدي اســت و برنامه ريزان شهري بايد از آثار مخرب مدرنيسم و فرا 
مدرنيســم بر شهر ها و شكست آنها در مباني نظري خود تجديد نظر نموده و منشور پايداري 

را در شهر و برنامه ريزي ها مد نظر قرار دهند (زيارى،1380: 15). 
از طرفى انديشــمندان بســيارى از ديرباز در صدد پاسخ به مسائل مربوط به امنيت و جرايم 
مختلفى كه در ارتباط با بى امنيتى در شــهر اتفاق مى افتد بوده اند. كه نتيجه كار آنها فراهم 
كردن شــرايط اجتماعى و اقتصادى و بهبود كيفيت خدمات شــهرى در محالت بوده است. 
آنها عوامل متعددى را به عنوان زمينه هاى ارتكاب جرم و عدم امنيت در محالت شهرى در 
نظر گرفته اند كه مى توان به عوامل اجتماعى، اقتصادى، كالبدى، محيطى و فرهنگى اشــاره 

كرد (رحمت، 1385: 85).
4در ســال 1964 دونالد تفت1 در زمينه پراكندگى جرم و جنايت به شــاخص هاى اجتماعى 
بيش از عوامل طبيعى تاكيد مى كند و وقوع جنايت را در جامعه آمريكا ناشــى از عوامل زير 

مى داند:
1- ارزش هاى برترى جويى در جامعه آمريكا

2- گرايش بيش از حد به عوامل مادى
3- برخورد خرده فرهنگ ها

8 در ســال 1958 پس از تحقيقات در فيالدلفيا امريكا معتقد مى شــود  ماروين ولف گنگ2
كه ميزان آدم كشى در فصول گرم سال افزايش مى يابد و در فصول سرد كمترين ميزان قتل 

اتفاق مى افتد (رنگرت3، 1975: 23). 

سواالت تحقيق
از آنجايى كه توسعه پايدار در سكونتگاههاى غير رسمى كه جزئى از بدنه شهر هستند يكى 
از اهداف اساســى جهت افزايش رفاه عمومى و آرامش شهروندان است و نتايج توجه به اين 
موضوع مى تواند ســبب تحوالت اساسى در شهر بندرعباس شود. در ارتباط با توسعه پايدار 

در اين شهر و محالت آن سواالت زير مطرح است.
1- مهمترين شاخص ناپايدارى در سكونتگاه هاى غيررسمى شهر بندرعباس كدامند؟

1- Donald Taft
2- Marvin wolfgong 
3- Rengert
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2- رتبه بندى محالت ناپايدار در سكونتگاه هاى غيررسمى شهر بندرعباس چگونه است؟
3- راهكارها و استراتژى هاى توسعه امنيت در محالت ناپايدار در شهر بندرعباس چيست؟ 

روش تحقيق
روش مورد اســتفاده در اين پژوهش توصيفي و تحليلي - كمي مي باشــد. ابتدا داده هاي 
آماري مربوط به شــاخص هاى كالبدى و زيست محيطى محالت غير رسمى و نابسامان شهر 
بندرعباس اســتخراج گرديد، سپس با استفاده از روش پرسشنامه اى شاخص هاى تحقيق در 

محالت بررسى شده است.
در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي1 از نوع نمونه گيري خوشــه اي2 اســتفاده شده 
است. در واقع دليل انتخاب اين روش به جهت وجود تعداد محالت با جمعيت باال بوده است.

همانطوري كه گفته شــد جهت انتخاب بخشي از جامعه آماري، از نمونه گيري خوشه اي 
چند مرحله اي استفاده شده است. بدين صورت كه به دليل گستردگي جامعه آماري و عدم 
دسترسي به فهرست كامل اعضاي جامعه و همچنين ناهمگني جامعه آماري از لحاظ درآمد،  

بافت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي از اين روش بهره گرفته شد. 
تعيين حجم نمونه از ســاكنان محالت بندرعباس با توجه به تعداد متوســط آنها  با احتمال 

درصد فرمول كوكران كه در زير آمده استفاده گرديده است: 95/5

111 2

2

2

2

d
pqt

N

d
pqt

n

شده است. با استفاده از اين روش تعداد نمونه گيرى 382
در مرحلــه بعد بــا اســتفاده از تكنيكهاى رتبه بندى (روش امتياز اســتاندارد) و شــاخص 
ناموزونى موريس، محالت بندرعباس مورد بررســى و تجزيــه و تحليل قرار گرفته اند و در 

پايان پيشنهاداتى مطرح شده است.
تكنيك هاى بكار رفته در اين پژوهش عبارتند از:

الف) روش امتياز استاندارد شده 
از اين روش براي مقايســه شاخص ها و بدست آوردن يك شاخص واحد از نتايج تلفيقي 

1- Random sampling
2- Cluster sampling
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شــاخص ها اســتفاده مي شــود. اين روش ميزان تفاوت ميان حوزه ها و محالت را آشــكار 
مي سازد. امتياز استاندارد شده از رابطه ذيل بدست مي آيد:

رابطه 1:

i
iijijSS

در اين رابطه؛
،j، SSij برابر با امتياز استاندارد شده شاخص i در حوزه يا محله 

،j، Xij برابر با مقدار شاخص i در حوزه يا محله 
 ،i برابر با ميانگين شاخص 

i برابر با انحراف معيار شاخص i، است. σو
در مرحله بعد امتياز استاندارد شده هريك از شاخصهاي مورد بررسي در هر حوزه يا محله، 
با هم جمع و نتيجه به تعداد كل شــاخصها تقسيم مي شــود . امتياز بدست آمده، معدل امتياز 
استاندارد شده يا شاخص توسعه حوزه ها يا محله ها است كه به صورت يك شاخص واحد، 

امكان مقايسه از نظر وضعيت توسعه را ميسر مي سازد (حكمت نيا و موسوى،1385: 31).
رابطه 2:

ijSS
n

jSS 1

در اين رابطه؛ 
،j، SSj برابر با شاخص توسعه براي حوزه يا محله 

و n برابر با تعداد شاخص هاي در نظر گرفته شده است.

ب) شاخص ناموزونى موريس
در اين روش با استفاده از داده هاي گردآوري شده براي هر حوزه يا محله، جايگاه توسعه 
يافتگي آن در ميان ســاير حوزه ها يا محالت برحسب شاخص هاي انتخابي تعيين مي گردد. 
از اين روش در گزارش توسعه نيروي انساني سازمان ملل استفاده شده و شاخص بدست آمده 
مدرك رتبه بندي كشورها از نظر توسعه نيروي انساني مي باشد در اين روش انحراف مقادير 
iعددي شاخص i درهر منطقه يا حوزه از حداقل شاخصi در ميان مناطق يا حوزه ها، بر دامنه 
تغييرات آن شــاخص تقسيم شــده، ميزان ناموزوني مقدار عددي شاخص، نسبت به شاخص 
پراكندگي دامنه تغييرات آن [R= X(max)- X(min)I] محاســبه مي شود (حكمت نيا و 
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موسوى، 1385: 36).

ii
iijijIIM

(min)(max)
min)(...

در رابطه3:
،j، M.I.Iij برابر با مقدار شاخص ناموزوني موريس يراي شاخص i در حوزه يا محله 

،j، در حوزه يا محله  i برابر با مقدار عددي شاخص Xij
،i برابر با كمترين مقدار شاخص X(min)i

X(max)i برابر با بيشترين مقدار شاخص iاست.
در مرحله بعد ميانگين مقادير عددي شــاخص ناموزوني موريس براي شــاخص ها در هر 
حوزه يا محله به عنوان مالك تعيين رتبه يا وضعيت توســعه، از بيشــترين مقدار (رتبه اول) تا 

كمترين مقدار (رتبه آخر)، بكار مي رود:
رابطه 4:

ijIIM
n

jIIM ...1...

در رابطه4:
،j، .M.I.I.j  برابر با شاخص توسعه براي حوزه يا محله 

و n برابر با تعداد شاخص هاي در نظر گرفته شده است.

روايى و پايايى ابزار گردآورى داده ها
از آنجا كه پرسشنامه مذكور بر پايه عوامل و مؤلفه هاى شناسايى شده در تحقيق و ديدگاه 
صاحب نظران و كارشناسان فراهم گرديده است. بنابراين روايى پرسشنامه خود به خود تائيد 
مى شود. همچنين جهت تعيين پايايي پرسشنامه  از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است. 
بنابراين براى ســنجش پايائى پرسشنامه  تعيين ســطوح پايدارى سكونتگاههاى غير رسمى در 
5 اســتفاده گرديد كه ضرايب آلفاى كرونباخ برابر 0/795 SPSS شــهر بندرعباس از نرم افزارS

بدست آمد كه نشان دهنده پايايى اين پرسشنامه  است.  

محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش محالت شــهر بندرعباس اســت. جمعيت اين شــهر 
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بر اســاس آخرين سرشــمارى در ســال 1385 معادل379301 نفر بوده اســت ايــن ميزان در 
سرشمارى 75معادل 273578 نفر بوده اســت (سالنامه آمارى استان هرمزگان،1385: 78). با 
اين حال با توسعه و پيشرفتى كه اين شهر طى دهه اخير داشته، جمعيت آن طى اين دوره بالغ 
بر 105 هزار نفر افزايش يافته است كه به دليل محدوديت در توسعه اين شهر به لحاظ طبيعى 
بيشــتر اين جمعيت در محالت و سكونتگاههاى غير رسمى اســكان يافته اند. ميزان جمعيت 

ساكن در محالت مورد بررسى بالغ بر 83386 نفر است.
در اين تحقيق 11 محله در بندرعباس كه داراى وضعيت نابســامان و غير رســمى مى باشند

مورد بررسى قرار گرفته اند. 
در جدول 1 تعداد محالت مورد بررسى در اين شهر آورده شده است. 

جدول 1: محالت مورد بررسى در شهر بندرعباس

          

1     9044  2521  
2    2521  550  
3     13191  3073  
4    9491  2021  
5    9751  2165  
6     2387  700  
7     6587  1130  
8  22  8760  1438  
9     3290  654  

10    9832  2657  
11    8532  2039  
     83386  18948  

منبع: دانشگاه علوم پزشكى هرمزگان
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نقشه 1: موقعيت جغرافيايى شهر بندرعباس در استان هرمزگان و ايران

معيارها و شاخص هاي زيست محيطي
تخريب محيط زيســت هم بصورت مســتقيم و هم غيرمســتقيم صورت مــي گيرد. اثرات 
مســتقيم بر محيط زيســت شــامل تخريب محيط هاي طبيعي، اراضي كشــاورزي و باغها و 
گسترش اراضي شهر از طريق توسعه ساخت و سازها است. تخريب غيرمستقيم محيط زيست 
مربوط به افزايش استفاده از منابع و توليد مواد زائد به اشكال مختلف آالينده هاي هوا، آب، 
خاك، اصوات، زباله ها و فاضالبها اســت. شــاخص هاي زيســت محيطي كه بهتر مي توان 
از آنها كمك گرفت شــامل سرانه و درصد كاربري فضاي ســبز، تراكم ساختمانها، درصد 
واحدهاي مسكوني دوطبقه و بيشتر، درصد رشد واحدهاي مسكوني، شاخص تراكم، درصد 
خانوارهاي برخوردار از آب آشــاميدني سالم و ديگر تسهيالت عمومي همچون برق و گاز، 

تلفن، حمام بهداشتي و غيره است. 

معيارها و شاخص هاي كالبدي
در امر برنامه ريزي شــهري به منظور رســيدن به شهري ايده آل (شهر پايدار)، برنامه ريزي 
كالبدي از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين مقوله خود موارد زيادي را شامل مي شود كه 

بايستي به تمام آنها توجه شود. اهم اين موارد عبارتنداز (رحيمي، 1383: 155):
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1- جهت گيري محيطي
 كه در آن ايجاد پاركها و فضاي ســبز، محله هاي گذران اوقات فراغت براي شــهروندان، 

تعيين و جهت گيري مناسب توسعه آتي شهر و غيره مد نظر است.

2- ارتباطات
شــامل استاندارد راهها، خطوط آهن، خطوط هوايي و رسانه هاي گروهي، دسترسي سريع 

و آسان مي باشد.

3- تأمين امكانات آموزشي، بهداشتي و درماني
شــامل تأمين امكانات براي آمــوزش در تمامي مقاطع و خصوصاً آمــوزش عالي و تأمين 
تخصيــص ها و ميزان اعتبارات دانشــگاهي، توجه بــه كودكان اســتثنايي و معلولين و غيره 

مي باشد.

4- تأمين مسكن مناسب
يكي از نيازهاي اساســي بشــر تأمين مسكن  و سرپناه است. در يك شهر مطلوب و ايده ال 
بايستي تمام خانوارها داراي مسكن مناسب و فراخور شأن خانواده هايشان باشند. استانداردهاي 
ســاختمان ســازي، تراكم نفر در اتاق و ســاير پارامترهاي مربوطه بايستي در ساخت مسكن 
رعايت شود. بر اين اساس در زمينه كنترل زمين و مسكن الزم است كه دولتها خصوصاً در 
شــهرهاي بزرگ با تمهيدات خاص از جمله استراتژي سياست زمين1 و بانك زمين به كنترل 

قيمت زمين و رشد سامانمند شهر همت گمارند.                      

معيارها و شاخص هاي اجتماعي
يكي از مشــخصه هاي شــهر پايدار اين اســت كــه برنامه ريزي اجتماعــي در جهت قطع 
دور تسلســل فقر در خانواده ها در محالت حاشــيه نشــين حركت كند تا دسترسي آسان به 
فرصت هاي اشتغال، تأمين مســكن، حرفه آموزي، تأمين امكانات تعليم و تربيت و بهداشت 
و درمان براي همه افراد محالت يك شــهر مهيا شــود. بر همين اساس در تمام سطوح مطالعه 
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از ســطح بين المللي، ملي، ناحيه اي تا بلوكهاي سرشماري، خانوارها و واحدهاي مسكوني، 
اطالعاتي در تمام كشــورها و بويژه ايران وجود دارد كه مي توان شــاخص هاي اجتماعي را 
براي آنها تهيه نمود.  در اين شاخصها جزء اصلي، تعداد جمعيت است.  در واقع، شاخصهاي 

اجتماعي را به دو شكل مي توان بيان نمود (موسي كاظمي محمدي، 1380: 122):
شاخص هاي عمومي يا كلي كه سرانه ها، تراكم ها، درصدها و نسبتها را براي كل جمعيت 
محاســبه مي كنند. شاخص هايي كه همان كيفيات را براي مردان و زنان به تفكيك سنجيده 

و به عنوان شاخص هاي جمعيتي در اغلب مطالعات آورده مي شوند. 

معيارها و شاخص هاي اقتصادي
هنگام بحث پيرامون پايداري اجتماعي و زيست محيطي الزم است بدا نيم كه هر دوي اينها 
به نظامي از فعاليت اقتصادي نياز دارند كه با شــبكه اكولوژيكي حيات و نيز شــبكه اجتماعي 
زندگي كه ما نيز بخشــي از آن هســتيم و براي ســالمتي، رفاه و كيفيــت زندگي مان به آن 
وابسته ايم،  بايد ســازگار باشد. در جهت گيري اقتصادي، ميزان توان شهر در فراهم ساختن 
نيازهاي اقتصادي بايد در راســتاي افزايش درآمد سرانه شهروندان ايجاد شود و فرصت هاي 

اشتغال رشد يابد و تعداد و نوع مهارت ها، متناسب با رشد نيروي كار در شهر افزايش يابد.
شاخص هاى مورد استفاده در تحقيق آورده شده اند. در جدول 2
جدول2: عناصر و شاخص هاي مورد استفاده در تحقيق

  
        -           

1              65- 15   

2          -     10  

3                  

4                  

5               14-0     

6               65       

7                     

8                   

9        10        

10    20       

11            

12              

مأخذ: موسي كاظمي محمدي، 1381: 44 و مطالعات نگارندگان
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عامل سازي شاخصهاي پايداري محالت بندرعباس
با بهره گيري از نرم افزار رايانه اي Spss مجموع شاخص هاي مورد استفاده در اين تحقيق 
عامل سازي گرديد. شاخص هايي كه داراي ارتباط دروني باشند ترجيح مي دهند با يكديگر 
0/50 حــول يك محور يا عامل توجه كنند. لذا شــاخص هايي كه داراي همبســتگي باالي

درصد هســتند يك عامل را تشكيل مي دهند و بر عكس شاخص هايي كه داراي همبستگي 
منفي هســتند و امكان تجمع با اين شاخص را ندارند عامل ديگري را تشكيل مي دهند. نتايج 
يافته ها در اين تحقيق، تقليل شاخص ها در سطح محالت به 4 عامل برتر بوده است. مجموع 
4 عامل قادرند حدود 80 درصد از واريانس را تحت پوشش دهند كه در اين ميان سهم عامل 
اول 5/24 درصد و سهم عامل آخر 3/32 درصد مي باشد. بنابراين مى توان با توجه به ميزان 

همبستگى شاخص ها مى توان براى آنها تقسيم بندى جديدى را عنوان نمود.
اجتماعي ا– 1- زيست 
كالبدي ك– 2- اقتصادي 
اقتصادي ا– 3- زيست 

اقتصادي ا– 4- اجتماعي 
     

جدول 3: عوامل نهايي استخراج شده ومقادير خاص هريك ازآنها

               

1   –   24/5  41/15  41/15  
2   –   05/5  24/14  65/29  
3   -   38/3  06/11  71/40  
4   –   32/3  43/10  14/51  

مآخذ: محاسبات نگارندگان

عامــل اول: مقدار ويژه اين عامل 5/24 مي باشــد كه به تنهايي قادر اســت 15/41 درصد
از واريانس را محاســبه و توضيــح نمايد. محالتي كه از نظر اجتماعي در ســطح بااليي قرار 
دارند از نظر زيســتي نيز وضعيت مطلوبي را دارا  مي باشــند. بنابراين بر حسب شاخص هاي 

بارگذاري شده در اين عامل، تحت عنوان عامل «زيست - اجتماعي» نامگذاري مي گردد.
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جدول 4: شاخص هاي بار گذاري شده در عامل اول (زيست - اجتماعي)

        

1       85./  
2       75./  
3        73./  
4        70./  
5       89./  
6       50./  
7      42./  

مآخذ: محاسبات نگارندگان

عامــل دوم: مقدار ويژه اين عامل 5/05 مي باشــد كه 14/24 درصــد از واريانس را تبيين 
مي كند. با توجه به شاخص هاي بارگذاري شده در اين عامل مي توان آن را عامل «اقتصادي 

كالبدي» نامگذاري كرد.  ك–

جدول 5: شاخص هاي بار گذاري شده در عامل سوم (اقتصادي – كالبدي)

        

1         93/0  
2        93/0  
3        89/0  
4          70/0  
5         68/0  
6         65/0  

مآخذ: محاسبات نگارندگان

6 مي باشــد كه   قادر است 11/06 درصد از واريانس   عامل  ســوم : مقدار ويژه  اين  عامل  3/32
را تبيين نمايد. سه  شاخص  بارگذاري  شده  در اين  عامل ، همگي  از نوع  شاخص هاي  اجتماعي  

- اقتصادي هستد.
جدول 6: شاخص هاي بار گذاري شده در عامل ششم (اجتماعي– اقتصادي) 

        

1      75/0  
2       88/0  
3       65/0  

مآخذ: محاسبات نگارندگان

3 بوده  كه  10/43 درصد از واريانس  را محاســبه  و  عامل  چهارم : مقدار ويژه  اين  عامل  3/32
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توضيح  مي نمايد.
جدول 6: شاخص هاي بار گذاري شده در عامل پنجم (زيست- اقتصادى)

     
 

  
1          75/0  
2            65/0  
3       77/0  
4        –     45/0  
5        55/0  
6        95/0  

   مآخذ: محاسبات نگارندگان

جدول 7: ضريب و رتبه پايداري محله هاى 11گانه شهر بندرعباس بر اساس روش هاي مورد مطالعه 

   

  

 

  

   
6     023/0  6     450/0   
3     198/0 3     490/0 22 
2     432/0 2     580/0
1      443/0 1      680/0  
9     256/0- 9     365/0  
7     030/0- 7     398/0  

11    503/0- 11    296/0
8     192/0- 8     389/0  
4     152/0 4     488/0
5     060/0 5     470/0  

10     285/0- 10     352/0   
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نقشه 2: رتبه بندى محالت حاشيه اى در بندرعباس

بررسي  توزيع  فضايي  سطوح  پايداري توسعه محالت داراى سكونتگاه غير رسمى در شهر 
بندرعباس در  عامل زيســت - اجتماعي كه مهمترين عامل در ميان عامل هاى انتخابى اســت 
بيانگر آن  اســت  كه محالت  پايدار غالباً  محالتي هســتند كه ســاكنين آنها را اقشار تحصيل 
كرده و داراى درآمد متوســط به باال تشــكيل مي دهند. باال بودن سرانه مسكوني و زيربنايي 
خانه ها، مســاكن نوساز و قابل نگهداري، توزيع مناســب امكانات  آموزشي  و فرهنگي ، باال 
بودن  ســطح  فرهنگ  از مشــخصه هاي بارز اين محالت محسوب مي شــود. از طرف ديگر 
محالت  ناپايدار محالتي  هســتند كه  غالباً در هسته هاي  قديمي  شهر واقع  شده اند. عدم تناسب 
درآمــد خانوارها با قيمت هاي مســكن، عمده آن ها را با ســطح زيربنــاي محدود رو به رو 
ساخته اســت. اكثر زنان  ساكن در محالت ناپايدار از لحاظ  ســطح  سواد از وضعيت  مناسبي  
برخوردار نيســتند كه اين  عامل  خود نيز در افزايش  رشــد طبيعــي جمعيت   اين  محالت  مؤثر 
بوده  اســت .  محالت  نيمه  پايدار هم محالتي  هســتند كه  ســاكنان  آنها را خانوارهاي  متوسط  
از لحاظ   ســواد تشكيل مي دهند. دسترسي  ساكنان  اين  محالت  به  امكانات  آموزشي ، فرهنگي  
و مســاكن اســتاندارد گرچه در حد متعارفي نبوده ولي نسبت  به   محالت  ناپايدار در وضعيت  

مناسبي  قرار دارند.  
بر اساس نتايج حاصله از هر دو روش سنجش سطح توسعه يافتگي مورد بررسي (موريس، 
و امتياز اســتاندارد شــده) محله داماهى به عنوان حوزه پايدار ايده آل تعيين شــده است. اين 
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حوزه در شــرق جغرافيايي شهر قرار دارد و شامل دودسته بافت هاى مسكونى قديم و جديد 
مى باشــد كه اين محله از نظر امكانات و خدمات از ســاير محالت بهتر به نظر مى رسد. اين 
محله داراى قدمت زيادى از ساكنان از ساكنان بومى است. همچنين كسانى هستند كه داراى 
شــغل آزاد هســتند و در بازارهاى مختلف در بندر داراى شغل و درآمد مى باشند. به عبارت 
ديگر اين افراد داراى درآمد متوســط به باال هســتند و اين عامل سبب شده رتبه اين محله در 
ميان محالت ديگر باالتر باشد. از طرفى بواسطه اقدامات انجام شده و انواع طرحهاى بهسازى 
در اين محله، مشــكالت زيستى و اجتماعى به حداقل برسد. و تا حدود زيادى محله پايدارى 
خود را حفظ كرده و ســاكنان زيادى را در خود جاى دهد. محله اســالم آباد داراى ســطح 
پايدارى قوى نسبت به محالت ديگر است و به دليل ساخت و سازهايى كه در اين محله شده 
تلفيقى از ساكنان بومى و غير بومى در اين محله زندگى مى كنند. ساكنان اين محالت بيشتر 
افراد كارمند و نظامى تشكيل مى دهند .در بعضى از كوچه هاى محله كه هنوز بازسازى نشده 
انــد داراى كوچه هاى خاكى بوده و از نظر زيســت محيطى با مشــكل مواجه اند اما در كل 
اين محله داراى پايدارى نسبتا قوى است. وضعيت ساير محالت به لحاظ سطوح پايدارى در 

جدول 7 نشان داده شده است.
بــر اســاس تحليل هاى صورت گرفتــه از محالت مورد تحقيق، تعــداد محالت پايدار در 
شــهربندرعباس 1محله، پايدار قوى 1 محله و نيمه پايدار 4 محله و بقيه آنها پايدار ضعيف و 

ناپايدار هستند.(جدول 8)
: تعداد و درصد سطوح پايداري 11محله شهربندرعباس بر اساس روش هاي مورد مطالعه   جدول 8

  
             

                    

1  09/9  1  09/9  4  36/36  4  36/36  1  09/9  

مأخذ: محاسبات نگارندگان

شاخص امنيتى
مســاله امنيت در محالت شــهرى بندرعباس با توســعه اين شهر به مســئله اى بحرانى براى 
مديران شــهرى و شهروندان تبديل شده است. اين موضوع در محالت داراى بافت قديمى و 
حاشــيه اى بندرعباس نمود زيادى يافته اســت. محالت دوهزار، سورو، شهناز، شاه حسينى، 
اســالم آباد و ديگر ســكونتگاههاى داراى اسكان غير رسمى با وجود مهاجرين زيادى كه از 
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شهر هاى ديگر كشور به آنها پناه آورده اند به دليل نداشتن امكانات اوليه زندگى و خدمات 
شهرى، چهره بافت محالت را تغيير داده اند.

در اين تحقيق با توجه به شاخص هاى اجتماعى، اقتصادى، محيطى و فرهنگى پرسشنامه اى 
در بين ساكنان محالت پخش شد و ونتايج جالبى كه تحليل هاى رتبه بندى محالت را تاييد 

مى كرد بدست آمد.
بر اســاس بررسى هاى انجام شــده محله داماهى و اســالم آباد به دليل كسب و كارى كه 
در بازار دارند داراى درآمد متوســط به باال هســتند و اين عامل سبب شده جمعيت ساكن در 
اين محالت رشــد نموده و جمعيت پذيرى اين محله بــا توجه به اوضاع اقتصادى و همچنين 
يكدســت بودن جمعيت ساكن در آن بيشتر باشد. از نظر ميزان وحدت اجتماعى و مشاركت 
ميان افراد در محالت نتايج حاكى از آن اســت كه در محالت داماهى و اســالم آباد كه در 
تحقيق تعيين ســطوح پايدارى به ترتيب پايدار قوى و پايدار ايده ال بودند اين وحدت بيشتر 
اســت و تقريبا 85 درصد ساكنان در ارتباط با اين مولفه (وحدت اجتماعى و مشاركت) نظر 

مثبت داشته اند. اما در بين ساير اين محالت اين امر كمتر ديده شده است. 
يكى از مولفه هاى مهمى كه در امنيت ســاكنان نقــش دارد نقش پليس در امنيت محالت 
اســت كه اين امر به همكارى متقابل مردم و پليس نيازمند است. در اين بين ساكنان و نيروى 
انتظامى از عملكرد متقابل پليس و مردم در محله داماهى و همچنين اسالم آباد ابراز رضايت 
كرده اند. ميزان اين رضايت در اين محالت بين 70 تا 90 درصد بوده است. در ساير محالت 
اين ميزان كاهش داشته است . از مهمترين محالتى كه اين ارتباط متقابل زير 50 درصد بوده 
مى توان به محالت شــهناز، سورو، سرريگ و حسين آباد كه داراى پايدارى ضعيف بودند، 
عنوان كرد. بنابراين مى توان گفت كه در محالتى كه داراى پايدارى قوى ترى بودند ميزان 
امنيــت نيــز در آنها باال بوده اما در محالتى كه به داليلى اين پايدارى ضعيف بود، احســاس 

امنيت در ميان ساكنان آن نيز پايين بوده است. 

نتيجه گيرى
رشــد نسنجيده شــهر طي ساليان گذشته مســائل و مشــكالت زيادي را در ارتباط با بروز 
انواع آلودگي ها، دفع آبهاي سطحي، گسترش خطي شهر، رشد بافتهاى فرسوده و نامتناسب 
شــهرى، ظهور بافت هاى حاشيه اى و غير رسمى و توزيع ناموزون فعاليت ها به دنبال داشته و 
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رشد و توسعه پايدار نواحي و محالت شهر را با مشكل مواجه ساخته است.
نتايج تحليل نابرابريهاي توســعه در ســطح محالت داراى بافت غير رسمى و حاشيه اى در 
شــهر بندرعباس به لحاظ عوامل پنج گانه و شــاخص هاي تلفيقي با استفاده از روش ضريب 
تغييرات نشــان مي دهد كه بين محالت مختلف اين شــهر به لحاظ برخورداري از ســطوح 
توسعه پايدار اختالف فاحشــي وجود دارد. اين نابرابريها برآيند و بازتاب عوامل متعددي از 
قبيل رشــد شتابان جمعيت شهري، گســترش فيزيكي ناموزون، عدم تعادل فضاي اجتماعي، 
هجوم سيل آساي جمعيت از نواحي روستايي و ديگر استانها در سال هاي اخير، كاربري هاي 
برنامه ريزي نشــده و نامتناســب با نيازهاي منطقه، اســتفاده نادرســت از ضوابط و مقرارات 
طرح هاي تفصيلي درون شــهري و ساخت و سازهاي آپارتماني و وياليي برنامه ريزي نشده، 
عدم وجود سيســتم مديريت يكپارچه براي توســعه شهر، محيط زيســت آلوده، اشتغال هاي 

غيررسمي، ضعف حاكميت محلي و ... مي باشد. 
نتايج حاصل از بررسى ها نشان مى دهد كه در اين شهر محالت داراى بافت غير رسمى به 

لحاظ شاخص هاى زيست اجتماعى داراى رتبه بندى هستند. 
محالت به اصطالح پايدار شــهر مى توان به داماهى و اســالم آباد اشــاره كرد كه با توجه 
بــه تحليل هايى كه صورت گرفته داراى برتريهاى زيســت اجتماعــى و كالبدى و اقتصادى 
نســبت به محالت ديگر شــهر هستند و شــاخص امنيت عمومى در اين محالت نيز بر اساس 
آنچه ســاكنان عنوان مى كنند از درجه بااليى برخوردار است. از طرفى محله شهناز به عنوان 
ناپايدارترين محله شناخته شد. همچنين شاخص امنيت عمومى در اين محله و محالت داراى 
پايدارى ضعيف با توجه به نظر ســاكنان پايين اســت و از طرفى همكارى متقابل ميان پليس 

انتظامى و ساكنان از درجه پايينى برخوردار است. 
با توجه به تحليل تكنيكهاى موريس و روش استاندارد شده مشخص گرديد محالت شهناز، 
دوهزار، بهشــت زهرا، شــميلى ها و محله نخل ناخدا داراى وضعيت نامطلوبى از نظر زيست 
محيطــى، اجتماعى- اقتصادى هســتند. در اين ميان محله شــهناز داراى بدترين وضع از نظر 
شــاخص هاى ياد شده اســت و وضعيت آن طى چند سال اخير به دليل مهاجرت هايى كه به 
اين محالت صورت گرفته بغرنج تر شده است. مشكالتي از قبيل انتقال پساب هاي كارگاه ها 
و واحدهاي خدماتي، بهداشــتي و درماني به رودخانه ها و آب ســاحلي، دفع نامناسب زباله 
درشــهر و شــهرك هاي آن، انتقال فاضالب هاي سكونتگاه هاي انســاني به رودخانه و دريا، 

رى
 شه

دار
 پاي
سعه

 تو
ت و

امني
ى، 

سم
ر ر

ى غي
هها

تگا
كون

س
Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعى

58

بهره وري بي رويه از منابع آلوده ساز و غيره سبب شده تا پايداري زيستي اين منطقه ساحلي 
به شدت مورد تهديد قرار گيرد. 

در ارتباط با توســعه محالت داراى سكونتگاههاى غيررســمى در شهر بندرعباس و بويژه 
باالرفتن امنيت عمومى و همچنين كاهش بزهكارى و توانمند ســازى آنها بر پيشنهادهاى زير 

مطرح مى گردد. 
1- براي پايداري محالت شــهر در بلند مدت پيشــنهاد مي شــود ابتــدا مؤلفه ها و عوامل 
تأثيرگــذار بر توســعه محالت شــهر بندرعباس به ترتيــب نياز هاي جمعيتــي، ظرفيت هاي 
زيرســاختي و كمبود هاي آن مشــخص گردد. ســپس به تقويت عوامل در محالت ناپايدار، 
نيمه پايدار و پايدار اقدام گردد. با به كار گيري چنين مكانيســمي مي توان يك نوع همگوني 
و برابــري را براي پايداري محالت بوجود آورد و روند كلي توســعه پايدار را در اين شــهر 
ســاحلى جنوبى كه داراى پتانســيل هاى تجارى و اقتصادى و همچنين گردشــگرى است را 

تسريع بخشيد.
2- اجراي سياست هاي عدم تمركز و ايجاد هماهنگي الزم بين نهادها و سازمان هاي محلي در 
امر مديريت شهري به وسيله راهبردهاي طرح هاي فرادست منطقه اي و ناحيه اي و به كارگيري 
اصول آنها در توسعه كالبدي و محيطي شهر، نظير؛ جلوگيري از ساخت و ساز در نواحي ناپايدار، 
مقاوم سازي ساختمانها در برابر تهديدات طبيعي و محدود كردن توسعه در حاشيه شهر، جلوگيري 

از گسترش با تراكم پايين در حوزه هاي پيراموني و شهر و محالت حاشيه اى 
3- تهيه طرح ساماندهى نواحى داراى بافت فرسوده و غير رسمى در شهر بندرعباس

4- ارائه امكانات و خدمات به محالت داراى بافت هاى نابســامان شهرى در بندرعباس از 
جمله وضعيت روشنايي در محالت بايد مداوم، سازگار و يكنواخت باشد.

5- ايجاد اشــتغال ســاكنان در حرفه هاى صنايع دســتى و كارگاههاى سبك در محالت 
داراى بافت نابسامان شهرى جهت جلوگيرى از مهاجرت
6- ايجاد ايستگاههاى سيار و ثابت پليس در محالت

7- مشــاركت دادن مــردم در تهيه طرحها جهت توانمندســازى محــالت و در نظرگرفتن 
خواست افراد محله

8- بكارگيرى تكنولوژى و فناوريهاى پيشرفته امنيتى درمحالت جهت مبارزه با بزهكارى، 
دزدى، زورگيرى و غيره
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