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  )كوي منبع آب(ساماندهي و توانمندسازي اسكان غيررسمي شهر اهواز 
  

   ـ استاد دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران*زياري... ا كرامت
  يزدريزي شهري، دانشگاه  خت نوذري ـ كارشناس ارشد جغرافيا و برنامهدآذر

  6/9/87:  تأييد نهايي   26/9/86: مقالهپذيرش 
  

  چكيده
ويـژه در نتيجـه    اسكان غيررسمي، از پيامدهاي نـامطلوب شهرنـشيني در جهـان معاصـر اسـت كـه بـه             

شهرهاي كـشور را بـا    اي شكل گرفته و شهرها و خصوصاً كالن      هاي منطقه   شدن شتابان و نابرابري     صنعتي
گيـري آن در       حاضر ضمن بررسي اسكان غيررسمي و شـكل        نوشتار. اي مواجه ساخته است     مسائل عديده 

در . منظور ساماندهي و توانمندسازي آن پرداخته اسـت         ، به ارائه راهبردهايي به    )كوي منبع آب  (شهر اهواز   
 نفـر  1170كـه از  ) حجـم نمونـه  (نامـه    پرسـش 250اين مقاله پس از بررسي متغيرهاي الزم مندرج در    

دسـت آمـده،      هاي غيررسمي كـوي منبـع آب بـه          انوار ساكن در سكونتگاه   از سرپرستان خ  ) جامعه آماري (
گيري اين پديده در كوي منبع آب، نتيجة صنعتي شـدن شـتابان شـهر                  كه علت شكل   تاستدالل شده اس  
سو و مسائل و مشكالت اقتصادي و فقدان مديريت واحد و هماهنگ در           رويه از يك    هاي بي   اهواز و مهاجرت  

در . ت اقتصادي در حيطة مسائل مهاجرتي و اسكان اوليه مناسب آنهـا بـوده اسـت               زمينه مسائل و مشكال   
هـاي    انجام شـده اسـت، شـاخص   spssافزار  گيري از نرم ها كه از روش تحليل عاملي با بهره      تحليل داده 

هـاي خـدماتي و بهداشـتي در          هاي مديريتي در اولويـت دوم، شـاخص         اجتماعي در اولويت اول، شاخص    
هـاي    هـاي كالبـدي در اولويـت پـنجم و شـشم، شـاخص                و چهارم، عامل قانوني و شاخص      اولويت سوم 

محيطي در اولويت هشتم ساماندهي و توانمندسازي كـوي           هاي زيست   اقتصادي در اولويت هفتم و شاخص     
هاي پژوهش راهبردهاي مناسب ارائـه        در پايان نوشتار، متناسب با يافته     . منبع آب بارگذاري گرديده است    

  .ده استگردي
  

  . اسكان غيررسمي، ساماندهي، توانمندسازي، كوي منبع آب، شهر اهواز: ها واژه كليد
  
  مقدمه

هـاي غيرمجـاز و آشـفته، در     ويژه در كشورهاي در حال توسـعه، در سـكونتگاه       امروزه صدها ميليون نفر از مردم جهان، به       
هـاي   گلس يكصد سال پيش در انگلـستان بـه محلـه   ان. كنند شرايط بد اقتصادي ـ اجتماعي و زيست محيطي زندگي مي 

 درصـد جمعيـت جهـان       25 حدود   1996در سال   . داند  كند و وجود آنها را ناشي از انقالب صنعتي مي           نشيني اشاره مي    زاغه
هاي غيرقـانوني     مراحل ايجاد سكونتگاه  ) 1946(آبرامز  ). 85،  1387محمدي،  (اند    اي در شأن زندگي انساني بوده       فاقد خانه 

وسيلة قانون اجبار و اجبـار قـانوني تعريـف            را به   كند و آن    را پيروزي مناطق شهري براي ايجاد سرپناه و مسكن قلمداد مي          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * E-mail: zayyari@ut.ac.ir 09121260602: نويسنده مسئول  
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آميـز بـراي مـشكالت        حلي بسيار موفقيت    هايي نظر مثبتي دارد و آن را راه         در مورد چنين سكونتگاه   ) 1969(تورنر  . كند  مي
اصوالً خـأل مـديريتي موجـب شـده         ). 30-31،  1382هاديزاده،  (داند    ميمسكن مناطق شهري كشورهاي در حال توسعه        

، 1388پوراحمد و ديگـران،     (وجود نيايد     است تا از بعد اجرايي و مديريتي، سازمان و متولي مشخصي براي هدايت شهر به              
هـا    ط قوت و كاسـتي    تواند در شناسايي وضع موجود در آگاهي از نقا          مسكوني مي از محيط   همچنين الگوهاي ارزيابي    ). 14

 1350 شـروع شـده و تـا سـال           1320اسكان غيررسمي در ايران كه از حدود سـال          ). 4،  1388رفيعيان،  (مؤثر واقع گردد    
، معلول مسائلي چون اصالحات ارضي و باال رفتن قيمت نفت           )16،  1381نژاد و زمرديان،      حاتمي(شدت رشد يافته است       به

در رشد و گسترش شهرها پديد آورده و مهاجرت روستاييان و سـاكنان شـهرهاي               هاي سريع و وسيعي        دگرگوني  كه است
دليل دارا بـودن منـابع غنـي و           و مركز استان خوزستان به    شهر اهواز، مركز شهرستان اهواز      . كوچك را در پي داشته است     

 ساير شـهرهاي اسـتان،   دليل مركزيت شهر اهواز نسبت به      برداري نفت وگاز و همچنين به       تأسيسات عظيم واحدهاي بهره   
دليـل عـدم توزيـع     مرور با افـزايش جمعيـت و بـه         اين شهر در دوره معاصر به     . سبب جذب مهاجران بسياري گرديده است     

هـاي     يافته و همين عدم انـسجام در توسـعه كالبـدي، بـه پيـدايش محلـه                  صورتي پراكنده و گسسته رشد      متناسب آن، به  
تـوان از   ازجمله ايـن اجتماعـات غيررسـمي مـي    ). 57، 1380نام،  بي( انجاميده است   ريزي نشده و با سيماي افسرده       برنامه

اينـك بـا مـسائل متعـدد          شود و هـم     نشين شهر اهواز محسوب مي      كوي منبع آب نام برد، كه جزء اولين اجتماعات حاشيه         
بر در فـضاي شـهري، معلـول        طور كلي وجود نواحي نابرا      به. مواجه است ... محيطي و     كالبدي، اجتماعي، اقتصادي، زيست   

گزينـي فـضايي، اجتمـاعي و اقتـصادي منجـر             نابرابري در توزيع منابع ثروت و درآمد در جامعه است، كه خود به جـدايي              
هايي همچون حذف و تخريـب        حل  از آنجا كه راه   . هاي متفاوتي ارائه گرديده است      حل  در برخورد با اين پديده، راه     . شود  مي

كـارگيري نيـروي شـراكتي ايـن      ربط ـ بدون پذيرفتن حق شهروندي و به  هاي ذي  سوي سازمانيا دادن خدمات صرف از
زا در نحـوه مواجهـه بـا ايـن      اي و درون حلـي ريـشه   وجـوي راه  اند، لذا بايد در جـست  كدام راهگشا نبوده اجتماعات ـ هيچ 

  .دست يافتهاي رسمي شهر  ها با محله ها بود تا بتوان به يكپارچگي اين محله سكونتگاه
  

  طرح مسئله
شـمار    هاي توسعة پايـدار شـهر اهـواز بـه           ترين چالش   اي و اسكان غيررسمي، از مهم       هاي حاشيه   پيدايش و گسترش محله   

صـورت     نفـر آن بـه     300,000 ميليون نفر بوده كه بيش از        2/1ميزان    ، شهر اهواز داراي جمعيتي به     1385در سال   . رود  مي
 درصد جمعيت شهر اهواز جذب اجتماعات غيررسمي        25يعني حدود   . اند  ررسمي ساكن بوده  هاي غي   اي در سكونتگاه    حاشيه
كوي منبع آب   . توان از كوي منبع آب نام برد        از جمله اين اجتماعات غيررسمي مي     . اند  بهره  اند و از امكانات شهري بي       شده

 شهرداري و در شرق اهواز واقع       7تحفاظي منطقه   آيد، در حوزه اس     شمار مي   نشيني در اهواز به     كه از اولين اجتماعات حاشيه    
اسـت، كـه اكثـر      )  خـانوار  1170( نفر   22050 مترمربع و جمعيتي معادل      750,000اين محله داراي وسعتي بيش از       . است

ـ ايـن   . دهنـد   ها تشكيل مي    ساكنان آن را بختياري    اكنـون بـا مـسائل متعـدد كالبـدي، اجتمـاعي، اقتـصادي و                  هـم  همحل
وسازهاي غيرمجاز، نداشتن پروانه ساخت و سند قانوني، نارسايي خدمات  توان به ساخت اجه است، كه ميمحيطي مو زيست

در ايـن مقالـه بررسـي    . محيطي، بيكاري، اشتغال كاذب و مواردي از آن دست در منطقه اشاره كرد           شهري، آلودگي زيست  
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تـوان بـه سـاماندهي و         خدماتي، كالبدي و مديريتي مـي     هاي اجتماعي، اقتصادي،      گردد كه آيا با بهبود و ارتقاي مؤلفه         مي
  .توانمندسازي اسكان غيررسمي كوي منبع آب دست يافت

  
  روش پژوهش

هـاي   آوري اطالعـات و داده  شـيوه گـرد  . اي و روش بررسي آن توصـيفي ـ تحليلـي اسـت     نوع تحقيق كاربردي ـ توسعه 
جامعـه آمـاري   . شهر اهواز است» كوي منبع آب«ژوهش، محله محدودة جغرافيايي و مكاني پ. اي و ميداني است   كتابخانه

 خانوار ساكن در كوي منبع آب و همچنين مسئوالن متخـصص و كارشناسـان مـسائل شـهري در اهـواز               1170پژوهش،  
  : حجم نمونه براي جامعه اول از طريق رابطة كوكران. است
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 و فاكتور آناليز استفاده شده Excel و SPSS ؛ Autocadافزارهاي  براي تجزيه و تحليل و پردازش اطالعات، از نرم
ها، راهبردهاي مناسـب بـراي    ها، تهديدها و فرصت   ها، قوت    و بررسي ضعف   SWOTسپس از طريق الگوي تحليل      . است

واحـد آمـاري، سرپرسـت خـانوار و ابـزار           . ساماندهي و توانمندسازي اسكان غيررسمي كوي منبع آب ارائه گرديـده اسـت            
آوري اطالعات مصاحبه است كه بـا افـراد محلـي در مـورد       ابزار گرد،در جامعه دوم. نامه است پرسشآوري اطالعات،     گرد

متغيرهاي مورد بررسي، متغيرهاي اقتصادي، . شود اسكان غيررسمي و عوامل مؤثر در چگونگي پيدايش محله مصاحبه مي          
  .محيطي هستند اجتماعي، فرهنگي، كالبدي و زيست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  هاي غيررسمي در شهر اهواز اكندگي سكونتگاهپر. 1شكل 

  محدوده طرح جامع
  
 گاه هاي غيررسمي سكونت
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هاي اسكان غيررسمي اهـواز   ترين محله كوي منبع آب، چه از لحاظ قدمت و چه از لحاظ وسعت و جمعيت، از بزرگ               
 به دستور دكتر شيراني، شهردار اهـواز، ايـن ناحيـه را كـه در آن                 1356در سال   . آيد كه در قلب شهر قرار دارد        شمار مي   به

 مترمربع زمين تعلق گرفت     160ه بود، صاف كردند و به نمايندگي تعاوني مسكن به هريك از كارگران شهرداري               زمان كو 
دادنـد، بـه صـورت        بعدها ديگر ساكنان كه اكثرشـان را مهـاجران تـشكيل مـي            .  به آنها تحويل داده شد     1357و در سال    

در .  در آنجا بنا كردند ـ كه اين روند همچنان ادامه دارد شان را هاي ضابطه و غيررسمي به تسطيح كوه پرداختند و خانه بي
  :زمان حاضر اين محله شامل سه قسمت است

 خيابـان   2 خيابـان فرعـي و       10هاي سازمان آبي؛ كه درواقع به پرسنل سازمان آب واگذار شده بود و شـامل                  خانه .1
  . مترمربع است40,000اصلي به مساحت 

 بـه   18 تـا    1هـاي     دهنـد و شـامل خيابـان         را كارگران شهرداري تشكيل مي      شهرداري؛ كه اكثر ساكنان آن     3فاز   .2
 . مترمربع است770,000مساحت 

البتـه  .  مترمربـع اسـت  250,000 خيابـان بـه مـساحت    8 يعني 26 تا   19هاي    هاي تصرفي؛ كه شامل خيابان      خانه .3
هايي   اين ناحيه بر روي تپه    . دشون  هاي تصرفي محسوب مي      نيز جزء خانه   13 تا   10هاي    هاي خيابان   بعضي از خانه  

انـداز شـهر      شمار آيد و مكان مناسبي براي بهترين چـشم          تواند بهترين منظرگاه شهري به      قرار گرفته است كه مي    
شكلي ناهنجار بر چهره شهر نمايـان         ها به   است كه اين تپه   شده  ضابطه باعث     هاي بي   ولي استقرار سكونتگاه  . باشد
 .گردند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  گانة محلة منبع آب تقسيمات سه. 2شكل 
  

 

  منازل سازمان آبي
  فاز سه شهرداري

 رسمي هاي غير سكونتگاه
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  چارچوب نظري پژوهش
اي مطرح گرديده است كه       ها و نظريات عديده     هاي غيررسمي و نحوة مواجهه با آنها، ديدگاه         درخصوص موضوع سكونتگاه  

اكنان آن در ديدگاه اكولوژي، نواحي فقير شهري نظير گتوها، به پستي ژن سـ . شود اي از آنها اشاره مي در اينجا به خالصه  
هاي مهاجر قومي و نـژادي ديگـري نيـز در       پردازان اين گروه معتقدند كه حتي اگر گروه         نظريه. شود  نواحي نسبت داده مي   

هاي فقيرنـشين بـه نـواحي         بنابراين مشكل اين محله   . ها ساكن شوند، باز هم اين نواحي فقير باقي خواهند ماند            اين محله 
اين مكتب، داروينيسم اجتمـاعي را در       ). 96،  1377افروغ،  (اند    كه در اين نواحي ساكن    گردد نه به افرادي       خاص آنها برمي  

گيري خاص شهرها را در آزادي امپرياليسم به يك نظام طبيعي عمومي نسبت               كار گرفته و شكل     مورد شهرها با سكوت به    
شـدنِ   زا و جريـان صـنعتي       ه و بـرون   از ديدگاه اقتصاد سياسي فضا، الگوي توسعة وابست       ). 131،  1379شكويي،  (داده است   

بـه  . يافته كنوني است، شهرنشيني شتابان و ناهمگون را به دنبال دارد            وابسته كه معلول تسلط اقتصادي كشورهاي توسعه      
گيرد، كـه نتيجـة آن        هاي ساختاري جامعه شتاب مي      يابد و عدم تعادل     موازات رشد نامتعادل، نابرابري درآمدها افزايش مي      

خـصوص از   هاي مهاجرت ـ به  نشيني يكي از بارزترين پديده از اين ديدگاه، پديده حاشيه. نشينان شهري است هظهور حاشي
نشيني شهري، فرايند انتقال فقر و محروميـت   درواقع فرايند حاشيه. رود شمار مي روستا به شهر ـ در كشورهاي پيراموني به 

پـردازد و     هـاي مختلـف مـي       ين ديدگاه به علل پيدايش سـكونتگاه      ا). 17-18،  1381يوسفي،    حاج(از روستا به شهرهاست     
بـراي سـاماندهي و بهـسازي زنـدگي و      را  ولي راهكارهـاي الزم     ) 97،  1373پيران،  (كوشد با ريشه مسئله درگير شود         مي

 بـر كـار، توليـد،       حل مسئله را در تغيير ساختار حـاكم         كند، بلكه غالباً تنها راه      نشين ارائه نمي    هاي حاشيه   سكونت در كانون  
ديـدگاه ليبرالـي،    ). 38،  1381شـيخي،   (بينـد     توزيع و مصرف و درمجموع، ساخت اقتصادي و نيز تغيير بنيادين جوامع مي            

شمار  دارانه به هاي قهري توسعة سرمايه نشيني را از نابساماني    پذيرد و آلونك    شكل كنوني اقتصاد جهاني را در كليت آن مي        
اين ديدگاه ). 125، 1374پيران،  (داري ناچيز و قابل اغماض است         يسه با دستاوردهاي نظام سرمايه    آورد كه در مقام مقا     مي
پردازد، نابهنجـاري مـسكن خودسـاز زيـر اسـتاندارد را از منظـر        هايي كه تنها به معلول مي    كوشد تا با ارائه راه و روش        مي

تي به حداقل برساند و راهي بجويد تا چنين مناطقي بـه  محيطي و بهداش فضايي ـ كالبدي و نيز از جنبة اجتماعي و زيست 
طور كلي اين ديدگاه، چرايي و علل پيـدايش ايـن منـاطق را                به. هر شكل در كل شهر و نهايتاً در نظام شهري ادغام شود           

ـ                    قهري و از تبعات نظام جهاني موجود مي        ا ديـد   داند و بر اين باور است كه بايد پديده اسـكان غيررسـمي را پـذيرفت و ب
از ساكنان اجتماعات آلونكي، محيط     ) گير  نه چندان چشم  (بهسازي و ساماندهي بدان نگريست، كه از اين رهگذر درصدي           

ها با بهسازي مناطق از راه قـانوني          در ديدگاه ساماندهي، دولت   ). 97،  1373،  همان(اند    تري به كف آورده     زندگي پذيرفتني 
هـا را بـه    و استفاده از مشاركت ساكنان سعي دارند در درجه اول ايـن سـكونتگاه     كردن زمين و بهبود شرايط زندگي مردم        

هاديزاده بزاز، (برداري كنند   رسميت بشناسند و در درجه دوم از توان و استعداد ساكنان براي ايجاد محيط زندگي بهتر بهره                
.  غيررسمي به كـار گرفتـه شـده اسـت    هاي طور كلي دو راهبرد اساسي براي بهسازي و ارتقاي سكونتگاه    به). 128،  1382

توانـد بـا    فراهم آوردن مكان و خدمات است كه مـي راهبرد اول، بهسازي و بهبود بخشيدن وضعيت موجود و راهبرد دوم،            
توانمندسازي بر ديدگاه فقرزدايي استوار ). 4، 1381 و صرافي، Banerjee, 1990(ها و وام براي احداث باشد  كمك دولت
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خـضرايي،  (رود     مـي   پـيش ) مـديريت شـهري   (محور با تكيه بر مشاركت شهروندان و شهر            پايدارِ انساني  است و در توسعه   
هدف از مشاركت يا توانمندسازي مدني، افزايش احساس تعلق بـه محلـه و پاسـخگويي مناسـب اهـالي بـه                      ). 60،  1381

 در اين راهبرد محوريت دارد، تأكيـد  آنچه). 40، 1381خاتم، (در ساماندهي محله است » سهم دولت، سهم مردم   «پرسش  
اي و باال بـردن مهـارت نيـروي كـار و              هاي حرفه   ويژه بر افزايش درآمد و فقرزدايي خانوار است، كه بدين منظور آموزش           

هـاي    گـري سـازمان     ويژه بـا ميـانجي      وكارشان به   كمك به آنان در دسترسي به منابع و سازماندهي و بازاريابي بهتر كسب            
: انـد از    ترين اصول و ابعاد رهيافت توانمندسـازي عبـارت          مهم). 114،  1381كاتو،  (محلي بسيار بااهميت است     غيردولتي و   

گيري حكومت، ارتقاي موقعيـت زنـان و برابـري            ريزي با همكاري مردم، تمركززدايي در تصميم        مشاركت مردمي و برنامه   
آموزش ابزارهـاي جديـد مـديريت و        (ي مديريت محلي    ساز  هاي سني اجتماع و ظرفيت      شناختن گروه    رسميت  جنسيتي، به 

اندازي فرايند امروزين توسعه  درمجموع بهترين وسيله براي راه). 53، 1382فري،  عج) (ريزي در ميان مديران شهري      برنامه
ده پيـا و  و بهسازي كالبدي است كه در جريان آن راهبرد توانمندسازي قابل اجـرا              در دل اجتماعات غيررسمي، ساماندهي      

شده با توجـه بـه سـاختارهاي ملمـوس و مقطعـي بهـسازي                 سازي نهادينه   مشاركت فراگير و فعال و ظرفيت     . كردن است 
 امنيـت در  ،فرايند يادگيري اجتماعي همراه با همبستگي جمعي و تعلق خاطر مكـاني      . كالبدي قابل تداوم و گسترش است     

درآمـد در      ساماندهي بتوان به هدف توانمندسـازي اجتماعـات كـم          چنانچه از طريق  . پروراند  سكونت و اميد به آينده را مي      
هاي غيررسمي دست يافت، بهبود و پيشرفت تدريجي محيط زندگي آنها متصور است، در اين صورت جداسازي                   سكونتگاه
  ).10، 1381صرافي،  (گردد شود و پيوند با تمام شهر ممكن مي رنگ مي آنها كم
  
  هاي تحقيق يافته

  يعوامل اجتماع
 درصـد از خانوارهـاي ايـن        4/84هاي خانوار در كوي منبع آب شهر اهـواز،            نامه  دست آمده از پرسش     براساس اطالعات به  

 درصدشان از روسـتاهاي اسـتان و        8/33از نقاط شهري استان و      )  درصد 3/57(اند، كه بيشترشان      ها مهاجر بوده    سكونتگاه
به . اند ند و بيشتر از طريق بستگان يا دوستان و آشنايان با محله آشنا شده      ا  بقيه از ساير مناطق به اين محله مهاجرت كرده        

 سـال   40 درصد پاسخگويان كمتر از      70درمجموع  . توان گفت همبستگي قومي در اين محله نسبتاً زياد است           هر حال مي  
ر براي كار و فعاليت همخواني      در گروه سني فعاليت است كه عمدتاً با ساختار مهاجران به شه            دارند، كه مؤيد ساختار سنيِ    

سطح سوادي كمتر از مقطع راهنمايي      )  درصد 6/57(شان    مرد هستند و اكثريت   )  درصد 8/92(اكثر سرپرستان خانوار    . دارد
  . مشخصات سني و جنسي و مبدأ مهاجرت سرپرست خانوار ارائه شده است2 و 1در جدول . دارند

  1385 جنس در سال مشخصات سرپرست خانوار از نظر سن و. 1جدول 
  سن  جنسيت

  شاخص
  40باالي   31-40  21- 30  20كمتر از   زن  مرد

  30  8/40  28  2/1  2/7  8/92  درصد
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  1385مشخصات سرپرستان خانوار برحسب مبدأ مهاجرت در سال . 2جدول 
  مبدأ مهاجرت

  شاخص
 ها اي ديگر استاناز روستاه ها از شهرهاي ديگر استان از روستاهاي استان از شهرهاي ديگر استان

  1/5  4/7  8/33  7/53  درصد
  
  هاي اقتصادي ويژگي

اكثر پاسخگويان، علت مهاجرت خود را بيكاري و نداشتن شغل مناسب و علت اصلي انتخاب اين محل را ارزاني زمـين و                      
 يـا كـارگري     انـد   بيـشتر پاسـخگويان پـيش از مهـاجرت بيكـار بـوده            . اند  خانه ذكر كرده    مسكن و پايين بودن قيمت اجاره     

ميزان درآمد ماهيانة اكثر    . كنند  اند، هرچند اكنون نيز بيشتر از طريق كارگري يا اشتغال غيررسمي امرار معاش مي               كرده  مي
  . كنند  تومان در ماه هزينه مي150,000كمتر از )  درصد6/64( تومان در ماه است و اكثراً 150,000اين خانوارها كمتر از 

  1385تان خانوار برحسب علت اصلي مهاجرت در سال مشخصات سرپرس. 3جدول 

  

  1385ل مشخصات سرپرستان خانوار برحسب علت اصلي انتخاب محل در سا. 4جدول 
  علت اصلي انتخاب اين محل

  ارزاني زمين  شاخص
  و مسكن

  قيمت پايين
  خانه اجاره

  نزديكي
  به محل كار

  نزديكي
  به خويشاوندان

  هاي شباهت
   فرهنگي-قومي

  ساير

  8/4  6/1  2/13  8/10  4/26  2/43  درصد
  

  1385مشخصات سرپرستان خانوار برحسب شغل فعلي در سال . 5جدول 
  پرست خانوارشغل فعلي سر

  شاخص
  ساير  شغل آزاد  كارمند غيررسمي  كارمند رسمي  كارگر  بيكار

  4/2  5/26  8/8  6/3  8/49  8/8  درصد
  
  هاي فيزيكي ـ كالبدي و نحوه سكونت ويژگي

 مالـك محـل سـكونت خـود         ،اي يا تـصرفي     صورت اجاره   اي و بقيه نيز به      بيش از نيمي از ساكنان با سند عادي يا قولنامه         
 متـر و  80هـا كمتـر از    مساحت زيربناي واحد مسكوني بيـشتر خانـه      . اند   درصد ساكنان داراي سند رسمي     4باً  تقري. هستند

ها فاقد تأسيسات زيرساختي مثل گاز يا تلفن هـستند و تأسيـسات                متر است، بيشتر سكونتگاه    100مساحت زمين كمتر از     
هـا از   دفـع فاضـالب اكثـر خانـه    . سفالته هم كيفيت نازلي دارندنيمي از معابر غيرآسفالت و آ. بهداشتي استاندارد نيز ندارند  

  علت اصلي مهاجرت
  شاخص

  بيكاري
نداشتن شغل 

  مناسب
  كمي درآمد

  دسترسي
  به امكانات بيشتر

  ساير  ر شغليتغي  ادامه تحصيل

  4/7  4/1  4/1  6/12  6/11  16/ 3  3/49  درصد
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ها بلـوك و سـيمان        كار رفته در اكثر خانه      گيرد كه آن نيز بسيار فرسوده است، مصالح به          طريق شبكه فاضالب صورت مي    
 كيفيـت   7 جـدول     نوع مالكيـت و در     6در جدول   . اند و نياز به تعميرات اساسي دارند        بندي  ها فاقد اسكلت    است و اكثر خانه   

  .بناي واحدهاي مسكوني ارائه شده است

  1385مشخصات سرپرست خانوار برحسب نوع مالكيت محل مسكوني در سال . 6جدول 
  نوع مالكيت محل مسكوني

  شاخص
  اي اجاره  تصرفي  )اي  قولنامه-سند عادي(ملكي  )سند رسمي(ملكي

  2/31  6/11  6/53  6/3  درصد
  

  1385رحسب كيفت بنا در سال توزيع پاسخگويان ب. 7جدول 

  كيفيت بنا
  شاخص

  ساير   تخريبي-تعميري  نوساز  تعميري  تخريبي
  2/9  4/0  38  44  4/8  درصد

  
  محيطي هاي خدماتي و زيست ويژگي

ساعت در روز به اين منابع دسترسي        كنند و فقط چند     صورت غيرمجاز استفاده مي      درصد ساكنان از آب و برق به       40حدود  
بهداشتي ـ درماني، امكانات فراغتـي و عـدم    ور كلي محله با كمبود خدمات مختلف آموزشي ـ فرهنگي، مراكز  ط به. دارند

ترين مـشكالت   تخليه نامناسب فاضالب و دفع نامناسب زباله از عمده. دسترسي به واحدهاي تجاري ـ اداري مواجه است 
  ).8جدول (محيطي محله است  زيست

  1385سب نحوه دسترسي به آب و برق در سال توزيع پاسخگويان برح. 8جدول 
  نحوه دسترسي به آب و برق

  شاخص
  ها انشعاب از همسايه  مخازن آب ثابت  انشعاب غيررسمي  داراي كنتور

  2/3  2/3  6/35  58  درصد
  

  تمايل به همكاري و وضعيت حرفه و تخصص
 و علت اصـلي موافقـت خـود را بـا بهـسازي              شان هستند   مايل به همكاري در بهسازي محله     )  درصد 8/92(اكثر خانوارها   

ـ   محله، شـان را   آنهـا نحـوه همكـاري   . اند محيطي ذكر كرده فرهنگي و كالبدي ـ زيست   رفع مسائل و مشكالت اجتماعي 
اند و معتقدنـد كـه سـابقة          هاي مردمي برشمرده    هاي دولتي يا جلب كمك      ازطريق كارگري يا همكاري با نهادها و دستگاه       

بيشتر سرپرستان خـانوار در  . حله عمدتاً در زمينة عمران محله يا حل مسائل اجتماعي ـ فرهنگي بوده است همكاري در م
توانـايي  ... بافي و  بافي و گليم هايي همچون خياطي، قالي دار در فعاليت و زنان خانه... كشي و  هايي چون بنايي و لوله      زمينه

  ). 9جدول (و تخصص دارند 
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  1385ويان برحسب حرفه و تخصص در سال توزيع پاسخگ. 9جدول 
  حرفه و تخصص

  شاخص
  ساير  كشي بنايي و لوله  تجاري  كشي لوله  بنايي

  4/31  5/2  3/1  6/12  2/52  درصد
  

  احساس تعلق به محله
اند و نداشتن امكانات رفاهي و پايين بودن فرهنگ محل را دليل آن               مايل به ترك اين محله    )  درصد 74(اكثر پاسخگويان   

خانه   درآمد و پايين بودن قيمت اجارهآن دسته از خانوارها نيز كه مايل به ترك محله نبودند دليل خود را كميِ. اند رشمردهب
  .اند و مسكن در آن محله ذكر كرده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ، خدماتي و مديريتي هاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي هاي انتخابي بر مؤلفه مدل تحليلي سهم تأثيرات مثبت عامل. 3شكل 
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  گيري  بندي و نتيجه جمع
هـاي غيررسـمي كـوي منبـع آب و      هاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و مديريتي سكونتگاه منظور بررسي وضعيت مؤلفه   به

 متغير مشخص شد كه با اسـتفاده از روش          26هاي هر كدام براي ساماندهي و توانمندسازي اين كوي،            بندي شاخص   رتبه
 و  281-327،  1382كالنتـري،   (سـازي گرديـد       ، مجموع متغيرهاي مورد اسـتفاده عامـل       »تحليل عاملي «اري  پيشرفتة ام 

 عامـل برتـر از طريـق روش چـرخش           8نتيجة حاصل، كاهش متغير اوليـه بـه         . )230-236،  1385نيا و موسوي،      حكمت
شـده   هـاي بارگـذاري   ها و عامل    خصواريماكس در تحليل عاملي بوده است، كه با توجه به ميزان همبستگي هريك از شا              

عنـوان عامـل اول، عامـل         ترتيـب عامـل اجتمـاعي بـه         بـه . سعي گرديد عناوين مناسبي براي هريك از آنها انتخاب گردد         
عنـوان عامـل چهـارم، عامـل قـانوني            عنوان عامل سوم، عامل بهداشتي به       عنوان عامل دوم، عامل خدماتي به       مديريتي به 

عنـوان عامـل هفـتم و عامـل           عنـوان عامـل شـشم، عامـل اقتـصادي بـه             امل مسكن مناسب بـه    عنوان عامل پنجم، ع     به
شـده در   بندي گرديد، كه درصد سهم هريـك از عوامـل و متغيرهـاي بارگـذاري     عنوان عامل هشتم رتبه   محيطي به   زيست
تي و مـديريتي در   شده درخصوص وضعيت اجتماعي، اقتصادي، كالبدي، خـدما         هاي انجام   طبق بررسي .  آمده است  3شكل  

هـا    هاي غيررسمي كوي منبع آب و تحليل آنها، سؤال پژوهش مبني بر اينكه آيا از طريـق ارتقـاي ايـن مؤلفـه                        سكونتگاه
 درصد پاسخگويان، علت تمايل خود      3/18. توان به ساماندهي و توانمندسازي اين كوي پرداخت، پاسخ داده شده است             مي

ـ     محله ذكر كرده  به ترك محل را، پايين بودن فرهنگ          درصـد  6/57(سـوادي دارد   ه در عـواملي همچـون كـم    شاند كه ري
و مـسائل   )  نفـر  5بعـد خـانوار     (كه خود منجر به مسائلي همچون زادوولد باال         ) ساكنان تحصيالتي در سطح ابتدايي دارند     

آزمـون آمـاري تحليـل      طبق نتـايجي كـه از       . شود  في عفت و اعتياد مي    اهاي خياباني، اعمال من     اخالقي همچون مزاحمت  
. عنوان اولين عامل تأثيرگذار در توانمندسازي محلة منبع آب بارگذاري شـده اسـت        دست آمده، عامل اجتماعي به      عاملي به 

هاي موجود در محله اگر با ديدي عميق به آن نگريسته و در جهت حل اين مـشكالت گـام برداشـته                        با توجه به پتانسيل   
ز حقوق شهروندي خود و در نتيجه مشاركت بيشتر محلـي و ارتقـاي سـطح اجتمـاعي ـ      شود، سبب درك بيشتر ساكنان ا

 درصد خانوارها معتقد بودند كه در محله سابقه همكاري وجود داشته است و بيش از 3/62. شود فرهنگي ساكنان محل مي
تـرين داليـل ايجـاد        ز مهـم  عامل اقتـصادي ا   . ها در زمينه مسائل اجتماعي و خانوادگي بوده است           درصد اين همكاري   20

هاي غيررسمي اين محلـه را        مهاجران كه بيشترين ساكنان سكونتگاه    . آيد  شمار مي   اسكان غيررسمي در محلة منبع آب به      
و كمـيِ   )  درصـد  3/16(، نداشتن شـغل مناسـب       ) درصد 3/49(شان را بيكاري      ترين دليل مهاجرت    دهند، عمده   تشكيل مي 

اكنون يا بيكارند و يا از طريـق   اند كه هم اكثر ساكنان، قبل از مهاجرت كارگر ساده بوده    . ندا  ذكر كرده )  درصد 6/11(درآمد  
 هـزار تومـان در مـاه    200 درصد خانوارها درآمـدي كمتـر از   4/86. كنند ميمشاغل غيررسمي با درآمد پايين امرار معاش  
 درصد ارزانـي    2/43(خانه    ن و قيمت پايين اجاره    زندگي، ارزاني زمين و مسك    دارند و علت اصلي انتخاب اين محل را براي          

دست آمده از آزمون تحليل عاملي، عامل  طبق نتايج به. اند ذكر كرده) خانه  درصد قيمت پايين اجاره4/26زمين و مسكن و 
ارتقـاي  بنابراين از طريق    . عنوان هفتمين عامل تأثيرگذار در توانمندسازي محلة منبع آب بارگذاري شده است             اقتصادي به 

برابري نسبي ميزان درآمد و هزينه، تبحر داشـتن سرپرسـت خـانوار در              (هاي محلي     بردن از پتانسيل     ها، با بهره    اين مؤلفه 
بـافي و   هـايي همچـون خيـاطي، قـالي        دار در فعاليت    كشي و همچنين فعال بودن زنان خانه        هايي چون بنايي و لوله      مهارت
اكثر ساكنان محله، كمبود مراكز آموزشي از قبيـل        . اقتصادي در اين محله دست يافت     توان به توانمندسازي       مي )بافي  گليم

اي و مدرسه راهنمايي، كمبود مراكز بهداشتي همچون درمانگاه و خانه بهداشت، كمبود امكانـات اوقـات                   مراكز فني حرفه  
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طي همچون دفع نامناسـب  محي  بازي كودكان، مسائل و مشكالت عمدة زيست        فراغت همچون پارك، فضاي سبز و محل      
طبق . اند  ترين مشكالت محلة خود ذكر كرده       و نامناسب بودن نحوه دسترسي به بازار و مراكز اداري را ازجمله عمده            زباله،  

نوان چهارمين عامل   ع عنوان سومين عامل، عامل بهداشتي به       دست آمده از آزمون تحليل عاملي، عامل خدماتي به          نتايج به 
. عنوان هشتمين عامل تأثيرگذار در ساماندهي و توانمندسازي اين محله بارگذاري گرديده اسـت               ي به محيط  و عامل زيست  

، كه از طريق ارتقـاي ايـن        ) درصد 7/38(ترين علت تمايل به ترك محله است          طور كلي، نداشتن امكانات رفاهي اصلي       به
پـذيري در     يجاد حس تعلق و باال بردن روحيه مسئوليت       توان ساكنان را به ماندگاري ترغيب كرد و با تكيه بر ا             ها مي   مؤلفه

هاي غيررسمي، رسمي نبودن زميني است كـه خانوارهـا در    وجه مشخصة سكونتگاه. ساكنان، به توانمندسازي دست يافت  
پالكـه در     هـاي نـيم     بيـشتر ايـن خانوارهـا در خانـه        ).  درصد ساكنان سند رسـمي در دسـت دارنـد          6/3تنها  (اند    آن ساكن 

اصول فني و اسـتانداردها در      و بدون رعايت    ) بندي  از جنس بلوك و سيمان و فاقد اسكلت       (هايي با كيفيت پايين       گاهسكونت
ها فاقد تأسيساتي مثل  اكثر خانه. هستنداند ـ ساكن   وساز ـ كه بدون مجوز و پروانة ساخت از شهرداري ساخته شده  ساخت

لت نامناسـب اسـت و همچنـين         معابر كـه يـا خـاكي يـا داراي آسـفا            شيب زياد . گاز و تلفن و دستشويي بهداشتي هستند      
دسـت آمـده از       طبق نتـايج بـه    . اي را در محله موجب گشته است        هاي عمده   هاي غيرمجاز از آب و برق، نابساماني        استفاده

گـذار در   عنوان ششمين عامـل تأثير      عنوان پنجمين عامل و عامل مسكن مناسب به         آزمون تحليل عاملي، عامل كالبدي به     
ساماندهي محله با دو متغير رضايت از زندگي و رعايت اصول فني و استانداردها در ساخت مسكن بارگذاري گرديده است؛        

. رود دهد هر چقدر اصول فني و استانداردها در ساخت مسكن بيشتر رعايت گردد، رضايت از زندگي باالتر مي   نشان مي كه  
رويه شهر و عدم نظارت دقيـق بـر           دستگاهي، فقدان كنترل در توسعة بي       بين فقدان مديريت واحد شهري، عدم هماهنگي     

بازي زمين، عدم رسيدگي بجا و بموقـع بـه مـشكالت              وسازها و نبود قوانين اجرايي محكم در اين خصوص، بورس           ساخت
زي سـا  خدماتي ـ زيرساختي محله، عدم تـوان مـالي و عـدم امكانـات و نيـروي كارشناسـي متخـصص و عـدم ظرفيـت          

براساس . آيد شمار مي ري و گسترش اسكان غيررسمي در اين محله بهيگ  از عوامل مؤثر در شكل    ... هاي شهري و      مديريت
انـد و      درصد پاسخگويان از عملكردهاي مديريتي شهر و محلـه راضـي نبـوده             80دست آمده از تحقيقات، بيش از         نتايج به 

طبـق نتـايج   . انـد   را دليل موافق نبودن با بهسازي محله ذكـر كـرده     درصد پاسخگويان اعتماد نداشتن به شهرداري      6/13
عنوان دومين عامل تأثيرگذار در ساماندهي و توانمندسـازي محلـة    دست آمده از آزمون تحليل عاملي، عامل مديريتي به         به

رسـت آنهـا ازطريـق      هاي مديريتي و عملكرد د      بارگذاري گرديده است كه نشان از آن دارد كه با تصحيح سامانه           منبع آب   
طـوري كـه سـبب جلـب رضـايت سـاكنان و حـل         هـا ـ بـه    برقراري تعامل و اقدام مشترك در پرداختن به اين سكونتگاه

توان به ساماندهي و توانمندسـازي اسـكان غيررسـمي     ها قرار دارد ـ مي  مشكالتي شود كه در حيطه عملكرد اين سازمان
هاي غيررسمي كوي منبع آب را مهاجران روستاها يا شهرهاي  ساكنان سكونتگاهبا توجه به اينكه اكثر . اين محله پرداخت  
 اقتـصاد   ــ ديـدگاه   انـد  شان را بيكاري يا يافتن شغل مناسب ذكر كرده دهند ـ كه علت اصلي مهاجرت  كوچك تشكيل مي

ناپـذير و رو بـه رشـد          باز آنجا كه اين پديده اجتنـا      . گيري اين نوع اسكان پذيرفتني است       سياسي در مورد چگونگي شكل    
جانبـة   عنوان واقعيتي انكارناپذير پذيرفت، بر ديدگاه ساماندهي و توانمندسازي كه بـه مـشاركت همـه                است و بايد آن را به     

هـا و   سازد كه با توجـه بـه اولويـت    كند و اين امكان را براي آنان فراهم مي         شان تكيه مي    مردم در رفع مسائل و مشكالت     
كـار   هاي مختلفي بـه  حل ها راه در نحوة مواجهه با اين سكونتگاه     . گردد  شان بپردازند تأكيد مي     بود شرايط شان به به    نيازهاي

هـاي   هاي بولدوزري برخورد نه تنها به رفـع مـشكل سـكونتگاه     هايي نظير تخريب يا همان شيوه       حل  راه. گرفته شده است  
هاي موضـعي همچـون دادن خـدمات و امكانـات صـرف از               لح   راه .كند  تر هم مي    انجامد، بلكه آن را وخيم      غيررسمي نمي 
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كند، بلكـه موجـب ترغيـب سـاكنان           ها حل نمي    طرف دولت و ساير نهادهاي اجرايي نيز نه تنها مشكلي از اين سكونتگاه            
 اما توانمندسازي يعني پذيرفتن حقوق شـهروندي ايـن        . گردد  ها مي   براي ماندن و جلب بيشتر ديگر افراد به اين سكونتگاه         

 سـاماندهي بـا تكيـه بـر         .شـان   سمت مشاركت مردمي و استفاده از نيروي آنها بـراي حـل مـشكالت               ساكنان و حركت به   
منظور جلوگيري از گسترش      جانبه به   نظارت دقيق و همه    توانمندسازي و ايجاد تسهيالت و دادن امكانات از سوي دولت با          

حـل ممكـن در       ربـط، بهتـرين راه      ها و نهادهاي ذي      سوي سازمان  ها و به كار بردن قوانين سخت اجرايي از          اين سكونتگاه 
هاي غيررسمي كوي منبع آب، با         براي سكونتگاه  SWOTكار بردن الگوي تحليل       در پايان با به   . تقابل با اين مسئله است    

مندسازي و ساماندهي هاي كار ميداني و نظر كارشناسان و آزمون فرضيه، به ارائه راهبردهايي براي توان            گيري از يافته    بهره
  .شود ها پرداخته مي اين سكونتگاه

 SWOTهاي غيررسمي محله منبع آب اهواز برپايه الگوي تحليل  نظام تحليل ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاه. 10جدول 

  موضوع              اسكان غيررسمي
  ارتباط  سكونتگاه  تحليل

ت 
 قو

اط
نق

)S(  

  محدوده خدماتي قرار گرفتن در -
  خانواري صورت تك  زندگي به-
   داشتن روحيه مشاركت و همكاري-
بافي و مـشاغل      هاي خياطي، قالي     فعال بودن زنان خانوار در زمينه      -

  ديگر
   موافقت ساكنان با بهسازي محله-
  دست بودن محله از نظر فرهنگي  يك-
   جوان بودن خانوارها-

  ت خدماتي امكان بيشتر براي رسيدگي به مشكال-
  تر براي توانمندسازي و ساماندهي  هزينه كمتر و شرايط آسان-
  هاي زنان در امر ساماندهي و توانمندسازي  استفاده از پتانسيل-
هاي مردمي در راه رسيدن به بهسازي بـا            استفاده از مشاركت   -

  هاي خاص فرهنگي محل توجه به ويژگي
ر سـاماندهي و     بهره بردن از نيـروي فعاليـت سـاكنان در امـ            -

  توانمندسازي

ني
درو

ل 
وام

ع
  

ف 
ضع

ط 
نقا

)
W(  

   بيكاري و نداشتن شغل مناسب-
  وساز نشدن استانداردها در ساخت  رعايت-
   خدماتي- كمبود امكانات رفاهي-
   پايين بودن سطح سواد-
  صورت غيرمجاز  استفاده از آب و برق به-
  هاي اساسي مثل گاز و تلفن  نبود زيرساخت-
  مثل دفع فاضالب و دفع زبالهمحيطي   مشكالت زيست-
 نداشــتن ســند رســمي و پروانــه ســاخت از شــهرداري و اســكان  -
  قانوني صورت غير به

  )ماندن در چرخه فقر( فقر و درآمد كم -
هاي فيزيكي و      امكان مواجهه با مخاطرات ناشي از نابساماني       -

  كالبدي
 مواجه بودن با مـشكالت عديـده در محلـه و امكـان ايجـاد                -

  شان دليل نارضايتي ساكنان از وضعيت ي اجتماعي بهها آشوب
   نداشتن حقوق شهروندي-

ت
رص

ف
 

(ها 
O(  

   قرار گرفتن محله در شهري كه قطب صنعتي و اشتغال است-
 وجود تجربيات فراوان جهاني و ديگر شهرهاي ايران در ساماندهي -

  و توانمندسازي
زي اسـكان غيررسـمي در       شروع مطالعات ساماندهي و توانمندسـا      -

  شهر اهواز

  هاي فراوان شغلي  وجود فرصت-
 استفاده از تجربيات ديگر كشورها و شهرها در امر ساماندهي           -

  و توانمندسازي
ــه- ــان  برنام ــزي آس ــريع ري ــر و س ــاماندهي و   ت ــر س ــر در ام ت

  توانمندسازي محله

ني
رو
ل بي

وام
ع

  

ها 
ديد

ته
)

T(  

   نبود مديريت واحد شهري و هماهنگي بين دستگاهي-
ها در برابر حوادث طبيعـي چـون سـيل و             پذيري شديد خانه     آسيب -

  ثبات هاي بي دليل واقع شدن در تپه زلزله به
  ها روية سكونتگاه  ادامة روند مهاجرت و رشد بي-

گـي در     برنامـه    تعلل در امر سـاماندهي و توانمندسـازي و بـي           -
  هاي مربوط به مسائل شهري گيري تصميم

 تـر   ر صورت وقوع زلزله و سيل و سـخت         بروز فاجعه انساني د    -
  شدن كار ساماندهي و توانمندسازي

  



 )كوي منبع آب(ساماندهي و توانمندسازي اسكان غيررسمي شهر اهواز 

  

33

  پيشنهادها و راهبردهاي اصالحي
  راهبردهاي اجتماعي

هـاي مـشروع از خـدمات و امكانـات و      منظـور اسـتفاده   هاي معنـوي بـه      باال بردن سطح فرهنگي و تقويت ارزش       •
  همچنين جلوگيري از ارتكاب جرم از سوي خود ساكنان محل؛

هـاي سـاماندهي و       توجه ويژه به حقوق زنان و كودكان ازطريق فعـال سـاختن و شـريك كـردن آنـان در طـرح                      •
 توانمندسازي محله؛

 و  (CBO)هاي محلي يـا جمـاعتي         كمك به ارتقاي روحيه مشاركت و همكاري ازطريق جذب ساكنان در تشكل            •
 ؛ )NGO(هاي غيردولتي  تشكل

 ؛)توان از مسجد محله استفاده كرد  كار ميبراي اين(ايجاد كتابخانه در محله  •

) كودك و مركز بهداشت در محله مشهود است فقدان مدرسه راهنمايي، مهد(احداث فضاهاي آموزشي ـ بهداشتي   •
و كمك به ارتقاي سطح فرهنگي مردم در زمينة تنظيم خانواده و رعايت مسائل بهداشـتي از طريـق ايجـاد ايـن                       

 فضاها؛ 

هـاي    استفاده ماندن فضاهاي آموزشـي بـراي فعاليـت          هاي بي   توان از ساعت    مي(حي در محله    ايجاد امكانات تفري   •
 ).استفاده كرد... فرهنگي، ورزشي و 

  
  راهبردهاي اقتصادي

هاي فنـي     هاي مهاجران از طريق آموزش      هاي اقتصادي منطبق با شرايط و ويژگي        سازي براي ايجاد فعاليت     زمينه •
 ت نيروي كار؛ اي و باال بردن مهار ـ حرفه

 آن باشند؛ مسئول اي كه خود ساكنان  گونه وام به الحسنة خرده هاي قرض تشكيل صندوق •

از آنجا كه اغلب نيروي . هاي كارگران با حمايت بخش دولتي و بيمة بخش غيررسمي از طرف دولت             ايجاد تعاوني  •
هاي كارگري محلي از      يق ايجاد اتحاديه  توان از طر    دهند، مي   كار اين محله را كارگران سادة ساختماني تشكيل مي        

 . وساز شهر و محله بهره برد هاي ساخت نيروي كار آنها در فعاليت

تـوان از   بـافي مـي   بافي و گلـيم  هاي خياطي و قالي ها و آموزشگاه اد كارگاهجاستفاده از نيروي كار زنان از طريق اي   •
شـده را از   و كـار تمـام   را در اختيار زنان قرار داد مواد و منابع اوليه الزم ) CBOو NGO(طريق بخش غيردولتي 

 .هاي محلي عرضه كرد طريق تعاوني

  
  راهبردهاي خدماتي

 رساني ازقبيل شبكة فاضالب، تأسيسات گـاز، بـرق، تلفـن و آب بـا حمايـت              هاي زيربنايي و خدمات     ارتقاي شبكه  •
توان قيمـت زمـين و مـسكن را در ايـن              يازطريق ارائه خدمات مورد نياز م     . بخش دولتي و با مشاركت خود مردم      

 ها مؤثر است؛  برنامه اين سكونتگاه محله باال برد، كه خود در جلوگيري از ورود ديگر افراد و رشد بي



34 1388 تابستان ، 68هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهش  

كار سـاكنان محـل در ازاي       آسفالت روكش معابر ازطريق حمايت بخش دولتي يا شهرداري و با استفاده از نيروي                •
 پرداخت حقوق به آنها؛ 

  بازارچه كوچك محلي كه همة مراكز تجاري پراكنده در سطح محله در آن جمع شود؛ ايجاد يك •

هاي بزرگ زباله در انتهاي هر        هاي فاضالب محل از طريق شهرداري و گذاشتن سطل          گذاشتن درپوش براي چاه    •
 خيابان براي ترغيب ساكنان به كمك در حفظ محيط زيست؛ 

  ). كنندة جرائم باشد تواند تقويت  محله، خود ميعامل تاريكي در(حل معضل روشنايي معابر  •
  

  راهبردهاي كالبدي
هاي مديريت شـهري و ارائـه    ها ازطرف سازمان وساز و بهسازي خانه قيمت مصالح بادوام براي ساخت عرضة ارزان  •

 ها؛ مدت با هدف ارتقاي كيفيت و استحكام خانه هاي بلندمدت و ميان وام

دليـل   هاي فاضالب و همچنين براي هدايت آب بـاران بـه      دايت فاضالب به كانال    ه يبندهايي برا   قرار دادن سيل   •
 وضعيت ژئومورفولوژيكي محله؛ 

 ها براي جلوگيري از ريزش و لغزش كوه؛ استفاده از ديوارهاي بتني در لبه پرتگاه تپه •

 اقتـصادي سـاكنان و    وساز واحدهاي مسكوني متناسب با توانايي       هاي مسكن و تقويت آنها در ساخت        ايجاد تعاوني  •
 وساز؛  منظور رعايت اصول فني و استانداردها در ساخت نظارت بر آنها به

هاي مسكوني، فرهنگي، آموزشي، تجـاري        هاي شهري در محله ازطريق افزايش دادن سرانه         بهبود سرانة كاربري   •
 .در محله با حمايت دولت و با مشاركت مردم

  
  راهبردهاي مديريتي 

هـا   ريزي صحيح بـراي حـل مـسائل و مـشكالت ايـن سـكونتگاه               منظور برنامه   ها به   ن دستگاه هماهنگي بيشتر بي   •
هاي مرتبط با مـسائل شـهري عـضوي در آن             ازطريق تشكيل نهاد توانمندسازي و ساماندهي كه از تمام سازمان         

 حضور داشته باشد؛ 

  و دربرگيري همه اقشار جامعه؛هاي جامع و تفصيلي شهر و اصالح آن مطابق با عدالت اجتماعي بازنگري طرح •

 محله به آنان اعتماد دارند؛ مردم هاي محلي ازطريق شناسايي افرادي كه  كمك به ايجاد تشكل •

روية شهرها بـراي جلـوگيري از مهـاجرت           گسيخته و بي    هاي تمركززدايي و جلوگيري از رشد لجام        اعمال سياست  •
 بيشتر افراد؛

هـاي مـديريت شـهري و         زهاي غيرقانوني و بدون پروانه از طرف سازمان       وسا  جلوگيري جدي از ادامه روند ساخت      •
وسازهاي تـازه    مانع از ايجاد ساختشاناي كه خود گونه ازطريق ايجاد احساس تعلق و هويت مكاني در ساكنان به 

 .شوند
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