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An increase in urban sprawl and the physical area has occurred increasingly in most of the cities of the 
Iran in the previous decade. Urban sprawl or the fast physical development and growth in adjoining 
areas of the main city is a phenomenon experienced by most cities in Iran. Varied reasons are account-
able for it. In this study, the most important factors influencing the horizontal development of Sanandaj, 
particularly the role of informal neighborhood and nearby villages, have been investigated. The current 
study examines the role of social revolution including land informs and urban management in increasing 
migration and physical development of city- through the emergence of free neighborhoods and the join-
ing of nearby cities to Sanandaj. The method of the study was descriptive-analytic. The pictures captured 
by TM, OLI and Landsat 588 satellites, which were analyzed by ArcGIS. The results demonstrate that a 
large number of settled people caused the emergence of 13 open neighborhoods in an area of 536 hect-
ares particularly from 1976-1986 which led to the joining often nearby villages to the city, consequently 
bringing about urban sprawl of Sanandaj in the recent four decades. Moreover, there are many com-
munities around the city which have the potential to join with the city leading to the incoherence and 
disconnected in the context of city.
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Extended Abstract

1. Introduction 

rban sprawl and scattered development 
of cities is now one of the most contro-
versial issues in developing as well as in 
developed countries. The term “Urban 
sprawl” which was proposed early for 
suburbanization growth of developed 

countries, has several meanings, including horizontal expan-
sion, urban distribution, uncontrolled growth, leapfrog devel-
opment, low density expansion and so forth. (Zanganeh Shah-

raki, Majidi Heravi, & Kaviani, 2012). Recently, in Iran also this 
phenomenon has occurred due to varied reasons in different 
large and small cities.

Researchers and scholars have studied the contributors 
of urban sprawl. They reached to different factors like ru-
ral – urban immigration, suburbanization, inability of ad-
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ministrative organizations in controlling development in 
urban boundaries, population growth, life style, topographic 
situation, construction of highways, land market, master and 
comprehensive plans of cities and etc (Zanganeh Shahraki, et 

al., 2012) All these studies included different cities in differ-
ent geographical locations. 

In the present investigation, the city of Sanandaj situated in 
west of Iran is selected as the case study. This city has expe-
rienced a high amount of urban sprawl and expansion in four 
last decades. It is one of the most fast growing cities despite 
its topographical situation which is dominated by mountains 
all around. The aims of this study are two tires. First, to ana-
lyze the amount and direction of sprawl with satellite images 
and second to examine the factors and primary contributors 
of Sanandaj’s sprawl emphasizing on informal settlements 
and peri - urban villages.

2. Methodology 

Five satellite images of the Sanandaj from Sensor TM 
and OLI Satellite Landsat 5 & 8 relating to the years 1977, 
1986, 1998, 2005, and 2015 were used to check the urban 
growth and draw the maps. Sanadaj topographic map with 
the scale of 1:25,000 was used and the RMSE error was cal-
culated to be less than 0.5pixels. The nature and reasons of 
urban sprawl were determined using several methods like 
demographic analysis, studying the villages around the city, 
review the history of informal settlements to see how they 
could undergo the expansion.

3. Result 

First the urban growth in Sanandaj has been explained 
from the results of satellite images. The maps derived from 
images show thatthe city of Sanandaj, the capital city of 
Kurdistan province, has experienced a very high growth 
rate in urban development and expansion since 1977. The 
area of the city was 397 ha in the first period (1977), but 
quadrupled i.e. became 1703 ha in the next period (1986), 
about 3500 ha in 1998, 3815 ha in 2005 and finally became 
4066 ha in 2015. As evident, the urban sprawl has a specific 
characteristic in Sanandaj in last four decades; the area of the 
city has increased about ten times more, whereas the popula-
tion has increased just 6 times. The population density has 
decreased from 241 to 95 people per hectare. In addition to 
high expansion growth rate, the scattered development, and 
non-attached fabric especially because of the topographic 
structure is another typical characteristic of this capital city. 

4. Discussion 

Initially, there have been a large number of villages around 
this city but with the increment in urban built-up area, some 
of them have annexed to the city and now they are a com-
munity of the main city. There are about 194 villages in the 
county of Sanandaj which can be divide into three groups: 
first, villages that have already merged to the main city, sec-
ond, villages that are annexed but not accepted by the admin-
istration or will be annexing in the near future, and third,. the 
villages which are likely to be annexed if the urban sprawl is 
not controlled. Villages like Jourabad, Mobarakbad, Farjeh, 
Khanghah and others belong to the first group while as many 
as six villages are in the thirdgroup.

Another reason of urban sprawl in Sanandaj is high rate of 
migration which settled in the suburbs of the city and formed 
informal settlements. Few examples of such settlements are 
Abbas abad, Shohada, Golshan, Kamiz, and Ghafour. They 
are now a part of the city. Analysis revealed that about 536 
ha of the city are informal settlements which is inhabitated 
by 2, 21, 468 people.

5. Conclusion 

All types of Iranian cities, big, medium and small, have 
expanded rapidly in last 4-5 decades. Snanadaj is one the 
medium sized cities which has grown physically and spa-
tially very fast and its area has reached more than 4000 
ha from just 397 ha in about 4 decades. Each city has 
its specific reasons and causes for the urban sprawl. In 
the case of Sanandaj, the major human factors affecting 
urban sprawl areare informal settlements and peri-urban 
villages. Therefore, to control urban sprawl of this city and 
also to direct and strengthen the existing neighbors, these 
two causes must be analyzed. 
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پراکنش افقی یا همان رشد و گسترش کالبدی سریع شهرها در فضای پیرامون، پدیده ای است که امروزه بسیاری از شهرهای ایران آن 
را تجربه می کنند. مؤلفه ها و علل مختلفی در بروز این پدیده تأثیر دارند. در این پژوهش مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر گسترش افقی شهر 
سنندج، به ویژه نقش محله های حاشیه ای و روستاهای نزدیک این شهر به دلیل جمعیت پذیری زیاد مهاجرین، مطالعه شده است. هدف از 
این پژوهش نمایان کردن نقش تحوالت اجتماعی ازجمله اصالحات ارضی و مدیریت شهری در افزایش مهاجرت و گسترش فیزیکی شهر 
از طریق پیدایش محله های حاشیه ای و پیوستن روستاهای اطراف به شهر سنندج است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی 
است و از تصاویر سنجنده TM و OLI ماهواره های Landsat 5 و 8 استفاده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار ArcGIS این تصاویر 
تجزیه وتحلیل شدند. درنتیجه مشخص شد که جمعیت عظیم اسکان یافته ناشی از مهاجرت، به خصوص در دهه 55 تا 65، موجب 
به وجودآمدن سیزده محله حاشیه نشین با وسعت 536 هکتار و سرازیرشدن جمعیت مهاجر موجب پیوستن ده روستای پیراشهری در 
محدوده شهر سنندج شده که از مهم ترین عوامل پراکنش افقی شهر سنندج در چهار دهه اخیر بوده است. همچنین تعداد زیادی روستا 
در اطراف این شهر هستند که در ادامه رشد و گسترش سریع شهر، چنان چه برنامه ای برای آن ها اندیشیده نشود، با شهر سنندج ادغام 

خواهند شد و شهری پراکنده با بافتی غیرمسنجم و غیرمتصل را فراهم خواهند آورد.

کلیدواژه ها: 
پراکنش افقی شهر، 

بافت فرسوده حاشیه ای، 
روستاهای پیراشهری، 

شهر سنندج

تاریخ دریافت: 16 فروردین 1395
تاریخ پذیرش: 31 مرداد 1395

1. مقدمه

آغاز قرن بیست ویکم با تکوین انقالب های شهری نوینی در 
سطح جهان همراه بوده است. برای نخستین بار در تاریخ، بیش از 
نیمی از مردم دنیا در شهرها زندگی می کنند و پیش بینی می شود 
این روند در آینده نیز ادامه یابد. با درنظرگرفتن این روند، توسعه 
الگوهای رشد کالبدی شهر، اهمیت ویژه ای می یابد.  شهری و 
اصالح پراکنش یا گسترش افقی بی رویه شهر، امروزه به یکی 
از بحث برانگیزترین مباحث شهری در کشورهای درحال توسعه و 

توسعه یافته تبدیل شده است. 

اخیر  دهه  چند  در  ایران  شهرهای  اکثر  اینکه  باتوجه به 
تحقیقات  در  کرده اند،  تجربه  را  شهری  نامطلوب  پدیده  این 
این اصطالح  این زمینه صورت گرفته است،  مختلفی که در 
به معانی مختلفی ازجمله گسترش افقی، پراکندگی شهری، 

 (Zanganeh پراکنش شهری، رشد بی رویه و... ترجمه شده است
 .Shahraki, et al., 2012)

شهرها برای برآورده کردن نیاز شهروندان به فضا و دسترسی 
به خدمات، برای کاربری کردن زمین های اطراف تالش می کنند 
از  و  دارند  عمودی  رشدی  تعیین شده،  پیش  از  برنامه ای  با  و 
پتانسیل های موجود خود )توسعه درونی( استفاده می کنند. در 
کشورهای درحال توسعه به دالیلی ازجمله نبود مدیریت یکپارچه 
و  شهری  مراکز  اکثر  بلندمدت،  و  پایدار  برنامه ریزی  و  شهری 
را  راه  دردسترس ترین  و  آسان ترین  کالن شهرها  به خصوص 
داشته اند که همان گسترش در سطح )افقی( است. رشد هر شهر 

تابعی از عوامل مختلف است. 

افقی شهرها  به تنهایی در گسترش  یا چندعامل  گرچه یک 
طبیعی  و  انسانی  عوامل  به  را  آن  می توان  ولی  نیستند،  مؤثر 

1- دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
2- استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3- دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
4- استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

تأثیر مؤلفه های انسانی بر پراکنش افقی شهر سنندج با تأکید بر اسکان غیررسمی و روستاهای 
پیراشهری
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تابع  و  ثابت  اکثر شهرها  در  عوامل طبیعی  کرد.  تقسیم بندی 
مؤلفه هایی چون شیب، توپوگرافی، موقعیت زمین های کشاورزی، 
رودخانه و غیره است. امروزه آنچه که بیش از همه بر پراکنش 
افقی تأثیرگذار است، تصمیمات برنامه ریزان، موقعیت و پیشینه 
سیاسی، نرخ مهاجرت، کنترل نکردن ساخت وسازهای شهری و 
پیدایش حاشیه نشینی و موقعیت روستاهای اطراف است که در 

حیطه عوامل انسانی جای می گیرند. 

در دهه های اخیر رشد فیزیکی شهر سنندج همچون دیگر 
شهرهای ایران دستخوش تغییرات بسیاری شده است . موقعیت 
در  ملی  در سطح  و هم  محلی  در سطح  این شهر هم  خاص 
عواملی  تأثیر  موجب  عثمانی،  حکومت  با  رقابت  در  و  تاریخ 
در رشد گسترش آن شده که از شهرهای دیگر متمایز است. 
اوایل  داخلی  تنش های  انقالب،  بعداز  و  قبل  سیاسی  موقعیت 
انقالب در کردستان، پایین بودن امنیت روستاها در بحران های 
سیاسی و اجتماعی، پیدایش حاشیه نشینی ناشی از نبود کنترل 
و برنامه ریزی و موقعیت روستاهای اطراف، از عوامل تأثیرگذار 
و متفاوت در پراکنش افقی شهر سنندج بوده است. هدف این 
پژوهش تجزیه وتحلیل این عوامل و بررسی میزان گسترش افقی 

شهر سنندج در چهار دهه اخیر است.

2. مروری بر ادبیات موضوع

توسعه مطلوب شهری عبارت است از گسترش هماهنگ و 
متعادل سطوح اختصاص یافته به ساختمان های مسکونی در یک 
شهر با سطوح موردنیاز دیگر کاربری ها و همچنین تجهیز این 
سطوح به تجهیزات موردنیاز در مقیاسی استاندارد و قابل قبول 
(Mashhaizadeh Dehaghani,1994). نظریه پردازان زیادی درزمینه 

عواملی که باعث می شوند شهرها رشد و گسترش بیرونی داشته 
باشند و گسترش افقی سریع در آن ها اتفاق بیفتد، به بحث و 
بررسی پرداخته اند. هرچند بیشتر نظریه ها پایه اقتصادی دارند و 
عامل اقتصادی را مهم ترین عامل در گسترش افقی بی رویه شهری 
دانسته اند، اما عده ای هم به عوامل دیگر سهیم در پیدایش این 

پدیده اشاره کرده اند. 

اسپرال  علت های  جست وجوی  در   )1983( فانزلر  و  بروکنر 
آن ها  عقیده  به  کردند.  استفاده  شهر  سنتی  اقتصادی  ازنظریه 
گسترش افقی نتیجه سیستم بازار آزاد و خارج از کنترل دولت 
نیست، بلکه روند کامالً منظمی دارد. بدین ترتیب گسترش افقی 
شهر در جایی صورت می گیرد که جمعیت افزایش یابد، درآمد 
سکنه زیاد، قیمت زمین های کشاورزی پایین و هزینه حمل ونقل 
درزمینه   .(Brueckner, & Fansler, 1983) باشد  کم  جابه جایی  و 
معتقدند   )2001( لوییس  و   )1998( لد  اقتصادی  نظریه های 
به دلیل ارزش اقتصادی زمین در شهرها، بحث های زیادی درزمینه 
تصمیمات کاربری اراضی صورت می گیرد تا نوع خاصی از کاربری 
برای قطعه ای از زمین درنظر گرفته شود. همچنین آن ها اشاره 

کرده اند که هرچه تصمیمات کاربری اراضی تحت تأثیر ارزش های 
اقتصادی و مالی باشد، احتمال اینکه اسپرال و رشد حومه نشینی 

.(Ladd, 1998; Lewis, 2001) اتفاق بیفتد، بیشتر است

در تالش برای بررسی علل پیدایش پدیده گسترش افقی شهر، 
آلنسو )1964( نظریه ارزش کاربری اراضی شهری1 را ارائه کرده 
است. در این نظریه ارزش و کاربری زمین نقش مهمی در استقرار 
و جایابی کاربری ها در بخش های مختلف شهر دارد. بدین صورت 
که کاربری های اداری و تجاری به علت ارزش اقتصادی زیادی که 
دارند، در بخش های مرکزی شهر مکان یابی و جایابی می شوند و 
کاربری های مسکونی با نقش خدماتی و تراکم باالی جمعیت که 
مهم ترین عامل اسپرال شهری هستند، در حلقه های بعد جای 

 . (Alonso, 1964)می گیرند

ملوین وبر بر نظریه کنش متقابل انسان ها تأکید می کند تا خود 
ارتباطات به عنوان کل. این نظریه جزو نظریه های رادیکالی است؛ 
یعنی به طور کلی مفهوم مرکز و تمرکز جمعیت در مرکز را رد 
می کند. وبر معتقد است که امروزه وسایل حمل ونقل سریع در 
اختیار همگان قرار گرفته است و شهرها انسجام و یکپارچگی خوبی 
دارند، پس باید اجازه داد فعالیت آزادنه در سطح شهر پراکنده شود. 
به این ترتیب دیگر هیچ تراکمی به صورت مرکزی به وجود نخواهد 
آمد و هر کاربری مقدار زیادی فضای ارزان مناسب با نیازهای خود 

 .(Papoli Yazdi & Rajabi Sanjerdi, 2013) به دست می آورد

در  را  حومه نشینی  مستقیماً  که  دیگری  محققان  ازجمله 
پراکنش افقی شهر مؤثر می دانند، میسکوزکی و میلز )1993( 
هستند. این محققان برای بررسی علل اسپرال ازنظریه تکامل 
طبیعی2 یاد می کنند. طبق این نظریه، حومه نشینی و گسترش 
افقی پدیده ای طبیعی است که درنتیجه افزایش درآمد، بهبود 
دستیابی  در  رقابت  تأثیر  و  مصرف کننده  انتخاب  حمل ونقل، 
به زمین در مناطق شهری اتفاق می افتد. این دو دانشمند در 
از  گریز  نظریه  نام  به  جدیدی  ازنظریه  خود  بعدی  مطالعات 
پژمردگی و زوال3 استفاده کردند. آن ها در بررسی حومه نشینی 
به وجودآمده در ایاالت متحده با استفاده از این نظریه دریافتند 
که نرخ باالی مالیات و جرم و جنایت، خدمات و زیرساخت های 
نامناسب، مدارس عمومی بدون امکانات، تعداد زیادی افراد فقیر 
زبانی در مرکز و حلقه داخلی  اقلیت های قومی و  و همچنین 
شهرهای آمریکا، مهم ترین عوامل گسترش افقی بی رویه شهرهای 

 .(Mieszkowski, & Mills, 1993) این کشور بوده است

شهرهای  فضایی  گسترش  با  رابطه  در  که  محققانی  ازجمله 
النگو  پرداخته اند،  تحقیق  و  مطالعه  به  درحال توسعه  کشورهای 
ماریو است. ماریو در پژوهش های خود معتقد است که گسترش 

1. Land value
2. Natural evolution
3. Flight from Blight
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فضایی ناموزون شهری از ویژگی های شناخته شده بیشتر شهرهای 
اسکان  فقر،  از  چشم اندازی  که  است،  درحال توسعه  کشورهای 
غیررسمی، کاربری غیرقانونی زمین در حاشیه شهرها، نبود یا کمبود 

شدید زیرساخت ها ،امکانات و خدمات عمومی را نشان می دهد. 

در این کشورها فرایند شهرنشینی با تأخیر صورت گرفته و در 
جریان آن، نفوذ سنتی و قوی شهرهای بزرگ تر و سرمایه داری 
با الگوی کاماًل متمرکز، ظاهراً مقررات شهری را محدود کرده 
 (Polese و موجب گسترش افقی بیش از حد شهرها شده است
(Stren, 2000 &. کریگر با تأکید بر نقش روستاهای پیرامونی در 

تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که گسترش فضایی ناموزون 
شهرها به دلیل فشار مادرشهرها به نواحی روستایی پیرامون خود 
است. درنتیجه سکونتگاه های روستایی به دلیل مهاجرت سریع در 
مادرشهرها ادغام شده اند. عالوه بر این در نیمه دوم قرن بیستم، 
مهاجرت به مرکز شهر وارونه شده و جمعیت به خارج از شهر و 
داخل حومه ها سرازیر شده است. این موضوع به طور فزاینده ای 
مسائل کاربری اراضی شهری و روستایی را پیچیده تر کرده و به 
مسئله ای اساسی در تغییر و تبدیل اراضی کشاورزی در نواحی 

پیرامون مادرشهرها درآمده است. 

تفاوت در دیدگاه های علل پراکنش افقی بیشتر به دلیل تفاوت 
در محدوده های مطالعه شده است. در کشورهای توسعه یافته با 
رویکرد مدیریت یکپارچه و مبتنی بر توسعه پایدار، از معیارهای 
اصلی گسترش افقی شهرها، ارزش های اقتصادی با برنامه ریزی 
به دلیل  درحال توسعه  کشورهای  در  برعکس  است.  بلندمدت 
ضعف زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی گسترش افقی آن ها 
تابع دالیل مشابهی ازجمله مهاجرت بی رویه ناشی از تمرکزگرایی 

و نبود مدیریت یکپارچه است.

محدوده مطالعه شده

شهر سنندج در شمال غربی ایران واقع شده و مرکز استان 
کردستان است. این شهر در موقعیت 35درجه و 47 دقیقه عرض 
شمالی از استوا و 46درجه و59 دقیقه و 45 ثانیه طول شرقی از 
نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. ارتفاع متوسط آن 1350 
(Statistics Center of Sanandaj Municipal-  متر از سطح دریاست

(ity, 2014. شهر سنندج ازنظر طبیعی بین تپه هایی در یک جام 
فضایی قرار گرفته است(Mardokh, 1972) . وضعیت توپوگرافی شهر 
و کوه های اطراف آن باعث شده است شهر به صورت طبیعی در یک 
دره نسبتاً مسطح محصور شود و قطعاً شکل گیری و گسترش شهر 
به تبعیت از آن در پاره ای از نقاط محدود شده است )تصویر شماره 
1(. همچنین شاخه هایی از رودخانه گریاشان در بستر طبیعی این 
شهر جریان دارد که درنهایت به رودخانه قشالق می پیوندند و 
ضلع شرقی شهر را محدود می کند (Gazerani, 2009).کوه آبیدر از 
غرب و کوه کوچکه ره از شمال شرقی رشد شهر را تقریباً محدود 
کرده اند. همچنین تپه ماهورهای داخل شهر و رودخانه قشالق از 

جنوب شرقی رشد و گسترش شهر را جهت داده اند.

3. روش شناسی تحقیق

وگسترش  رشد  مراحل  نقشه  ترسیم  برای  تحقیق  این  در 
شهر و رسیدن به نتیجه مطلوب در دوره های مختلف از تصاویر 
ماهواره ای سنجنده TM و OLI ماهواره Landsat 5 و 8 )جدول 
 1384 ،1377 ،1365  ،1356 سال های  به  مربوط   )1 شماره 
نقشه  از  هندسی  تصحیح  برای  است.  شده  استفاده  و 1394 
 RMSE خطای  و  شده  استفاده  سنندج  توپوگرافی 1:25000 
کمتر از 0/5 پیکسل به دست آمده است. از آنجا که در طبقه بندی 

تصویر 1. موقعیت محدوده مطالعه شده.
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تصاویر از الگوریتم حداکثر احتمال استفاده شده و کالس های 
آموزشی به صورت جداگانه از هر تصویر به دست آمده است، نیازی 
به تصحیح اتمسفری نیست .(Jensen, 2005) سپس در محیط 
از  بعد  مرحله  در  است.  شده  پرداخته  تجزیه وتحلیل  به   GIS
روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. برای تعیین ماهیت و 
دالیل گسترش افقی شهر سنندج از روش های مختلفی همچون 
سال های  در  زیرساخت  زمین های  میزان  جمعیتی،  آمارهای 
عوامل  و  علل  بررسی  و  موجود  وضعیت  در  تا 1394   1355

مختلف انسانی استفاده شده است.

4. یافته ها

گسترش افقی شهر سنندج

سنندج به عنوان یکی از استراتژی ترین شهرهای غرب کشور 
تحت  تاریخی،  تکامل  در  جغرافیایی  خاص  موقعیت  به دلیل 
تأثیر عواملی فراتر از مجموعه عوامل تأثیرگذار در پراکنش افقی 
شهرهای ایران قرار گرفته است. بررسی میزان تراکم جمعیت 
نشان دهنده  اخیر  دهه  در چند  آن  افزایش محدوده شهری  و 

تحوالت بسیار سریع در این شهر است. 

افزایش  روند  با  همواره  اخیر  سال  چهل  در  سنندج  شهر 

زمین های زیرساخت و کاهش تراکم جمعیتی )به جز در مواردی 
محدود( مواجه بوده است )تصویر شماره 2(. این شهر در سال 
1355 تراکم 241 نفر در هکتار داشت. درحالی که در سال 1390 
به 95 نفر در هکتار رسید. تغییرات تراکمی در این شهر نمایانگر 
این است که در سال 1365 تراکم جمعیت به نصف دوره قبل 
)1355( یعنی به 120 نفر در هکتار رسیده است. روند نزولی آن 
تا سال 1375 ادامه داشته و به 79/4 نفر در هکتار رسیده است 
که کمترین میزان در چهار دهه اخیر بوده است. در سال 1385 
روند نزولی آن متوقف و به 83 نفر در هکتار رسیده است. هرچند 
پیش بینی می شود این میزان در سال های آتی نرخ رشد اندکی 
داشته باشد، ولی در حال حاضر شهر سنندج با تراکم 95 نفر 
در هکتار، نسبت به میانگین تراکم شهرهای ایران )105 نفر در 

هکتار( پایین تر است )جدول شماره 2(. 

با بررسی عکس های ماهواره ای و تبدیل آن ها به نقشه، میزان 
رشد و گسترش افقی شهر سنندج را در دوره های مختلف می توان 
سنجید. در دوره اول )1355 تا 1365( محدوده شهری سنندج 
از 397 هکتار به 1703 هکتار رسیده است که نسبت به دوره 
قبل4/3 برابر افزایش یافته است. رشد افقی شهر در این دوره 
بیشتر به سمت شرق و شمال شرق است. در این دوره توسعه 
با  افقی  گسترش  است.  محدود  به صورت  دیگر  جهت های  در 

.)USGS :منبع( OLI/TIRS و ETM+ و TM جدول 1. مشخصات قدرت تفکیک مکانی، رادیومتریک سنجنده های

تفکیک ماهواره/سنجنده
رادیومتریک

تفکیک مکانی 
باندهای حرارتی

تفکیک مکانی باندهای مرئی 
و مادون قرمز نزدیک و میانی

تفکیک باند       
پن کروماتیک

تاریخ گرفتن 
تصویر

MSS/2 ندارد79 * 24079 * 6240 بیتلندستJune 11, 1977

TM/5 ندارد30 * 30 متر120 * 120 متر8 بیتلندست
June 7, 1986
June 8, 1998
May 30, 2006

OLI/TIRS/8 15 * 15 متر30 * 30 متر100 * 100 متر16 بیتلندستJune 3, 2015

تصویر 2. تغییرات تراکم جمعیتی شهر سنندج.
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سرعت زیاد در زمین های با شیب زیاد و ناهموار و اغلب با کاربری 
مسکونی است. نوع بافت محله های شکل گرفته ریزدانه و به صورت 
یک طبقه و تفکیک های بسیارکوچک است.محله های عباس آباد، 

گلشن، فیض آباد، پیرمحمد و... در این دوره به وجود آمده اند. 

تا 1376( رشد وگسترش شهر همچنان  دوره دوم )1365  در 
به طوری که  یابد؛  می  ادامه  زیاد  با سرعت  و  غیرطبیعی  به صورت 
در سال 1375 به 3500 هکتار می رسد )تصویر شماره 3(. رشد 
وگسترش در این دوره به صورت برنامه ریزی شده و به سمت جنوب 
و جنوب شرقی است )شهرک بهاران در فازهای مختلف(. در این 

مقطع زمانی توسعه فیزیکی شهر به صورت پیوسته و متصل بُعد 
تازه ای به خود گرفته است و به دنبال رشد شتابان شهر، مسئوالن 
درصدد برآمدند که به منظور کنترل و هدایت ساخت وسازهای حاشیه 
شهر، بسترهای مناسبی در قالب طرح های آماده سازی فراهم کنند و 
توسعه کالبدی شهر براساس طرحی از پیش اندیشیده شده را مدنظر 
قرار دهند. به دلیل محدودشدن شهر توسط ارتفاعات، قسمت اعظمی 
از اراضی کشاورزی و باغ های اطراف شهر برای توسعه کالبدی به کار 
گرفته می شود که بخش عمده آن به موازات جاده های ارتباطی رشد 

یافته است.

 )Source: The detailed plan of Sanandaj with a little modification. 2010, Based on 2012 census( جدول 2. تغییرات جمعیتی و کالبدی شهر سنندج
)1355 تا 1394(.

1394 1385 1375 1365 1355 سال

*375280 316832 277808 204537 95872 جمعیت

*15/5% 12% 26/3% 113% 75% افزایش جمعیت نسبت به دوره قبل )درصد(

*95 83 79/4 120 241 تراکم جمعیت

4066 3815 3500 1703 397 مساحت )هکتار(

1/06 برابر 1/09برابر 2 برابر 4/3 برابر -- تغییر مساحت نسبت به دوره قبل

 

تصویر 3. رشد گسترش افقی شهر سنندج )1356 تا 1394(.

تأثیر مؤلفه های انسانی بر پراکنش افقی شهر سنندج با تأکید بر اسکان غیررسمی و روستاهای پیراشهری



572

فصلنامه پژو  هش های روستاییپاییز 1395. دوره 7. شماره 3

تا   1375 دوره  در  سنندج  شهر  کالبدی  شتابان  گسترش 
1385 همچنان ادامه می یابد ولی از رشد آن کاسته می شود. در 
افزایش  به 3815 هکتار می رسد.  سال 1385 محدوده شهری 
315 هکتار در ده سال، هرچند نسبت به دوره های قبل کاهش 
به دلیل هدف قراردادن زمین های  چشمگیری داشته است، ولی 
کشاورزی و باغ های اطراف تفاوت قابل مالحظه ای با دوره های قبل 
دارد. در این دوره گسترش افقی به سمت جنوب و جنوب غربی و 
به مقدار محدودتر به سمت جهت های دیگر ازجمله شمال است. 
بررسی نقشه ها و تصاویر ماهواره ای از سال 1385 تاکنون نشان 
داد این شهر رشد کالبدی داشته است؛ از ویژگی هایی آن می توان 
به دست اندازی به حریم و بستر رودخانه قشالق، نزدیکی و هضم 
روستاهای اطراف شهر سنندج )هضم روستای گریزه و نزدیکی 
و...(، سرریزشدن جمعیت به  قار، آساوله  به روستاهای دوشان، 
روستاهای بزرگ اطراف )نایسر، حسن آباد، ننله و گریزه( و به اجبار 
قبول این روستاها به عنوان محدوده های منفصل شهری اشاره کرد.

در سال 1393 محدوده شهری سنندج به 4هزار و 66 هکتار 
رسید. در هشت سال 251 هکتار به مساحت آن اضافه شده 
است (Statistics Center of Sanandaj Municipality, 2014) )تصویر 

شماره 4(.

عوامل مؤثر بر گسترش افقی شهر سنندج

مهاجرت و اسکان غیررسمی

تا پایان سال 1351 در سه  اصالحات ارضی از سال 1341 
مرحله به عنوان یکی از شاخص های انقالب سفید در ایران اجرا 
شد. پس از اصالحات ارضی 58درصد از خانوارهای روستایی در 
 .(Mahdavi, 2001) زمره ُخرده مالکان صاحب زمین قرار داشتند
ازجمله دالیل مهاجرت مردم از روستا به شهر به خصوص در قشر 
به  زمین می توان  از  بهره مندنشدن  به دلیل  پایین مرتبه جامعه 
کاربرد ماشین آالت در روستا، پیدایش آگاهی ناشی از نفوذ وسایل 
ارتباطی )رادیو(، رواج حس مقایسه بین شهر و روستا به دلیل ورود 

جدول 3. نسبت مهاجرت به رشد جمعیت شهری سنندج.

درصد مهاجران به کل رشد جمعیت دوره تعداد مهاجران واردشده در دوره سرشماریتعداد جمعیتسال
سرشماری

نرخ رشد 
جمعیت

13652045376487759/57/8

13752778083725250/82/6

13853168321690643/32/4

13903752802696946/143/3

منبع: مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده.

تصویر 4. روند گسترش شهر سنندج از سال 1356 تا 1394.
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سازوکارهای آموزشی )سپاه دانش( و پیدایش وابستگی به اقتصاد 
پولی در روستا اشاره کرد.

 کمترین میزان اصالحات ارضی در استان کردستان اجرا شد، 
به  مهاجرتی  آن، شروع حرکت های  ناقص  اجرای  باوجود  ولی 
طرف سنندج نیز به اوایل دهه چهل بازمی گردد. اوایل انقالب 
برهه زمانی بسیارحساسی در رابطه با حرکت های جمعیتی و رشد 
فیزیکی شهر سنندج است. دهه 1355 تا 1365 اوج بحران های 
سیاسی و اجتماعی در ایران و به ویژه در کردستان بوده است. 
و  اسالمی  انقالب  وقوع  ارضی،  اصالحات  از  پس  پیامدهای 
ناآرامی های حاصل از آن، جنگ تحمیلی، ناآرامی های ناشی از 

تالش های  تمرکز  در شهر سنندج،  به ویژه  حرکات ضدانقالبی 
ادارات و سازمان های دولتی برای مقابله با مخالفان در این شهر 
برای  را  مناسبی  زمینه  مدیریت شهری  ناکارآمدی  و  و ضعف 
مهاجران به شهر و سوداگران زمین فراهم کرد تا با تصرف اراضی 
عمومی و مراتع، حاشیه ای متصل به بافت شهر به وجود آوردند. 
بررسی تغییرات جمعیتی چهار دهه گذشته شهر سنندج دوره ای 
بسیار پرفرازونشیب را نشان می دهد. در سرشماری سال 1365 

جمعیت آن به بیش از دو برابر دهه قبل رسیده بود. 

در ده سال نرخ رشد طبیعی جمعیت این شهر به بیشترین 
میزان در دوره های سرشماری )7/8( رسید. باتوجه به بررسی های 

جدول 4. تغییرات مساحت مناطق حاشیه نشین شهر سنندج )بدون احتساب مناطق منفصل شهری(.

1355136513751385

113/5540/25536/2536/2مساحت حاشیه )هکتار(

(Eghbali & Rahimi, 2010) :منبع

تصویر 5. محله های بافت فرسوده حاشیه ای شهر سنندج.

تأثیر مؤلفه های انسانی بر پراکنش افقی شهر سنندج با تأکید بر اسکان غیررسمی و روستاهای پیراشهری
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صورت گرفته بیشتر از 50درصد این رشد ناشی از مهاجرت و 
دوره  در  است.  دوره  این  در  کردستان  استان  خاص  شرایط 
جمعیت،  طبیعی  رشد  نرخ  کاهش  باوجود  سرشماری،  بعدی 
میزان مهاجرت به شهر سنندج 50/8درصد از افزایش جمعیت 
از  این دوره ناشی  را شامل شد. کاهش نرخ رشد جمعیت در 
سیاست های کلی کاهش جمعیت کشور بعد از جنگ تحمیلی 
است. باالبودن نرخ رشد مهاجرت به دلیل تفاوت های منطقه ای 
ناشی از شرایط ویژه این استان است. در سال 1385 هرچند نرخ 
رشد طبیعی جمعیت نسبت به دوره قبل نسبتاً ثابت است، ولی 
در این دوره میزان مهاجران واردشده نسبت به کل رشد جمعیت، 
دوره های  به  نسبت  زیادی  کاهش  که  می رسد  به 43/3درصد 
قبل ندارد. در سرشماری سال 1390 جمعیت شهر سنندج به 
375هزار و 280 نفر می رسد. در این دوره پنج ساله نرخ رشد 
طبیعی جمعیت و درصد مهاجران به کل رشد جمعیت افزایش 

پیدا می کند )جدول شماره 3(.

در کل کشور  انقالب(  )اوایل  مدیریت شهری  نبود  دوران  در 
تحقق  برای  آرمانی  فضایی  در  و  بزرگ  به خصوص در شهرهای 
نیازهای  تأمین  بر  مبنی  اساسی،  قانون  چهل وسوم  اصل  فوری 
بنیاد  ازجمله  مختلفی  ارگان های  و...  خوراک  مسکن،  اساسی، 
کرد.  متقاضیان  به  زمین  واگذاری  و  تفکیک  به  شروع  مسکن 

شورای انقالب به منظور حل مسئله مالکیت اراضی شهری، قانون 
لغو مالکیت اراضی موات شهری را در سال 1358 تصویب کرد که 
به موجب آن تمام اراضی موات در اختیار دولت قرار می گرفت. 
این قانون بیشترین سهم را در شکل دهی ساخت شهر )پیدایش 
.(Kamrava, 2009) بافت حاشیه ای( بعداز انقالب تاکنون داشته است

ظرف مدت یک سال از اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات 
شهری، حدود 100میلیون مترمربع از اراضی شهری به خانواده های 
بی سرپناه واگذار شد. طی سال 1359 حدود 350هزار خانوار در 
(The national orga-  کل کشور برای مسکن زمین دریافت کردند

(nization of housing and land, 1996. در اوایل انقالب شهرداری ها 

به عنوان نهاد اصلی مدیریت شهری به دلیل ذهنیت منفی که قبل از 
انقالب ایجاد شده بود، به شدت منفور و به طور کامل به دولت وابسته 
حیاتی،  نهادی  به عنوان  شهرسازی  عالی  شورای  جلسات  شدند. 
به خصوص درزمینه کنترل کالبدی شهرها به کمترین میزان خود 
رسید. به طوری که از تاریخ 1358/10/23 تا 1362/9/17 در حدود 
تسویه حساب  برای  بیشتر  هم  آن  تنها چهار جلسه،  سال  چهار 
 (The center of studies and researchesمشاوران طرح برگزار شد

.of urban development, 1991)

 استقرار طبقات مختلف اجتماعي در محله های شهر سنندج در 
آغاز شکل گیري شهر، متأثر از وجود نظام طبقاتي زمین داري بوده 

جدول 5. روند تغییرات جمعیت در محله های غیررسمي از سال 1345 تا 1390.

سالسال تأسیس13901385137513651355
محله

حاجي آباد208071760412963954517601345

چم حاجي نسه319227012010149014001346

شیخ محمدصادق13314112648020571018851340

گردي گرول4319365427172020-1351

تقتقان9179776659774600-1358

اسالم آباد4684396328402035-1360

کمربندي129761097883006275-1362

غفور123761047177175687-1348

پیرمحمد و بهارمس31244264342063016100129201360

عباس آباد64288560834128930397-1359

فرجه8665733157444500-1362

گلشن116109823830570215901350

شهدا3481429458219601637069261362

جمع22146819753216656111157025517

منبع: استخراج نگارنده براساس سرشماري های عمومي نفوس و مسکن.
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است. با شکل گیري محله های اصلي به تدریج مهاجران روستایي و 
اقشار کم درآمد شهري که از وابستگان زمین داران بودند، در خارج 
از محله های مرکزي مستقر مي شوند و سکونتگاه هاي پیراموني را 
به وجود مي آورند. محله هاي جورآباد باال و پایین که هم اکنون 
جزئي از بافت قدیم شهر محسوب مي شوند، در راستاي چنین 
روندي شکل گرفته اند. در سال هاي دهه 1330 به بعد، بیشتر 
مهاجران روستایي که تعداد آن ها هم زیاد نبوده است، در شمال 

 . (Abdi, 2005)محله جورآباد اسکان مي یابند

به دنبال اجراي اصالحات ارضي در سال هاي آغاز دهه 1340 
از  بسیاري  مانند  سنندج  شهر  اجتماعي  و  اقتصادي  ساختار 
شهرهاي دیگر ایران دستخوش تغییرات جدي مي شود. درواقع 
تا 1355 شکل  در سال هاي 1345  اولیه حاشیه نشیني  رونق 
مي یابد و در اواخر این دوره به شکل واضح و روشني در ساختار 
کالبدي شهر نمایان مي شود. بیشترین مهاجرت به شهرها در 

بحران هاي  اوج  که  مي افتد  اتفاق   1365 تا   1355 سال هاي 
سیاسي و اجتماعي ایران به ویژه در کردستان است. 

بنابراین در شهر سنندج رویدادهاي سیاسي و اجتماعي به عنوان 
عاملي برای تسریع روند مهاجرتي عمل مي کند که مبتني بر نظام 
اجتماعي و اقتصادي نویني است که از دهه 40 به بعد شکل 
گرفته بود و منجر به هجوم ناگهاني روستاییان به شهرها مي شود. 
خودرو  سکونتگاه هاي  در  جمعیت  این  از  بسیارزیادي  حجم 
همچون عباس آباد و گلشن در امتداد محور شرقي و محله تقتقان 
و اسالم آباد در امتداد محور شمالي استقرار مي یابند. درحالی که با 
مشاهده عکس هاي هوایي شهر سنندج قبل از سال 1355 اثري 

از این محله های دیده نمي شود. 

در سال 1365 جمعیت مناطق حاشیه به 111هزار و 570 نفر و 
بیش از یک دوم جمعیت شهر می رسد. مساحت کاربری مسکونی 

جدول6. تغییرات کاربری زمین های محدوده شهر سنندج )هکتار( 1355 تا 1394.

13561365137713851394

1147/51589/42313/83078/8-کاربری ساخته شده در هر دوره

57/333/354/287/7-مقدار اراضی کشاورزی تغییریافته به کاربری ساخته شده

جدول 7. روستاهای ادغام شده در شهر سنندج تا سال 1365.

حاجی آباد کمیزفرجهمبارک آبادقطارچیانجورآباد نام روستا
دگایران خانقاهقرادیانپایین

و قشالق

شمال موقعیت 
شمال مرکزشرقی

جنوب شرقغربی
جنوب غربغربی

غربی
 شمال 
جنوب غربی 

محدوده زمانی 
ادغام

قبل از 
1335136213551340136513641365قبل از 13001300

منبع: شناسنامه آبادی های استان کردستان و سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، 1365.

تصویر 6. تغییرات جمعیتی و مسافتی روستاهای درحال پیوستن به شهر سنندج.

منبع: شناسنامه آبادی های شهرستان سنندج، خانه بهداشت روستای مطالعه شده، سرشماری های رسمی و محاسبات نگارنده.

تأثیر مؤلفه های انسانی بر پراکنش افقی شهر سنندج با تأکید بر اسکان غیررسمی و روستاهای پیراشهری
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محله های غیررسمی در این دوره به 540/2 هکتار افزایش پیدا 
می کند که نسبت به سال 1355 رشدی پنج برابری داشته است. 
هرچند در سرشماری سال های 1375 و 1385 نرخ رشد جمعیت 
این مناطق نسبت به سرشماری قبل کاهش چشمگیری دارد، 
ولی در سرشماری سال 1390 جمعیت این مناطق به 221هزار 
و 468 نفر می رسد که 59درصد از کل جمعیت شهر را تشکیل 
می دهد )جدول شماره 5( )تصویر شماره 5(. این میزان از جمعیت 

بدون احتساب مناطق منفصل شهری نایسر، حسن آباد، ننله و 
گریزه است که پیدایش این مناطق و جمعیت ساکن در آن ها، 
شرایطی متفاوت از مناطق حاشیه ای ندارند. تغییرات مساحت 
مناطق حاشیه نشین شهر سنندج نشان دهنده تاثیرگذاری این 
مناطق بر افزایش محدوده شهری و رشد قاچی آن در طول چهار 

دهه گذشته است )جدول شماره 4(.

روستاهای پیراشهری

تصویر 7. موقعیت روستاهای پیوسته شده و درمعرض پیوستن به شهر سنندج.

تصویر 8. تغییرات کاریری و پوشش زمین سنندج در بازه زمانی 1356 تا 1394.
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خزش شهری از پیامدهای گسترش شتابان مادرشهرها به ویژه 
طی نیم قرن اخیر، و به معنی گسترش شهرها در نواحی روستایی 
پیرامون است که اغلب بار منفی دارد (Clark, 1985). در این فرایند 
که نتیجه جابه جایی وتغییر مکان فعالیت ها از شهر مرکزی به 
پیرامون رخ می دهد (Anas,1999)، گستره زیادی از جریان های 
سرمایه گذاری و فرصت های اقتصادی از مرکز به پیرامون تغییر 
جهت می دهند (Frumkin, 2002). حرکت انبوه مردم از روستاها 
به شهرها، تبدیل برخی روستاها به شهر، رشد طبیعی جمعیت 
شهرها وگسترش فیزیکی شهرها و به تبع آن ادغام روستاهای 
مجاور در فضای شهر، به تنهایی یا در پیوند با یکدیگر بر نیروی 
دافعه روستا و جاذبه شهرها اثرگذار بوده و به دلیل اوضاع سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور به وجود آمده اند. از چهار 
عامل یادشده، سه عامل نخست به طور مستقیم و غیرمستقیم 
منجر به گسترش فیزیکی پیوسته و ناپیوسته شهر در فضای 

 .(Nazariyan, 2002) پیرامون می شوند

شهرستان سنندج با مرکزیت شهر سنندج 194 روستا دارد 

با شهر سنندج فاصله بسیارکمی دارند و  از آن ها  که تعدادی 
نقش آن ها به عنوان مراکز تولید محصوالت کشاورزی و دامداری 
و تأمین کننده نیازهای شهر تعیین کننده است. با گذشت زمان 
وتحت تأثیر عوامل مختلفی که بیان شد، روستاهای متصل به 
شهر سنندج نقشی مهم در گسترش فیزیکی و پراکنش افقی 

این شهر داشته اند. 

فیزیکی سنندج  در گسترش  به طور مستقیم  که  روستاهایی 
تأثیرگذار بوده اند، به سه گروه تقسیم می شوند )تصویر شماره 7(. 
اول، روستاهایی که در گذشته و تا سال 1365 به شهر پیوسته و در 
بافت شهر سنندج ادغام شده اند؛ دوم، روستاهایی که از سال 1365 
تا 1394 به شهر سنندج پیوستند یا درمعرض پیوستن به این شهر 
هستند. این روستاها داخل حریم شهر هستند؛ سوم، روستاهایی 
که در آینده ای نزدیک باتوجه به شواهد و نشانه های تغییر رویکرد و 

فعالیت در آن ها، به شهر سنندج پیوسته خواهند شد. 

با بررسی عکس های ماهواره ای مشخص شد که تا سال 1394، 

جدول8. مشخصات روستاهای گروه سوم پیرامون شهر سنندج.

فاصله )کیلومتر(موقعیت جغرافیایی نسبت به شهر سنندجنام روستا
جمعیت )نفر(

نرخ رشد13851394

3147928507/5شمال شرقیباباریز1

1/52924905/9شرقبرازان2

2/51562203/8جنوب شرقیگرمیدر3

36098653/9جنوب شرقیسرینجانه4

4/552510207/6شمالسرخه دزج5

3/51812302/6جنوب خشکه دول6

منبع: سرشماری عمومی نفوس ومسکن، خانه بهداشت آبادی های مطالعه شده و نگارنده.

تصویر 9. دسترسی به شغل در روستاهای اطراف شهر سنندج..

تأثیر مؤلفه های انسانی بر پراکنش افقی شهر سنندج با تأکید بر اسکان غیررسمی و روستاهای پیراشهری
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223/5 هکتار از زمین های کشاورزی و باغی اطراف شهر سنندج 
به کاربری های ساخته شده که عمدتاً کاربری های شهری هستند، 
تغییر یافته اند. این میزان تغییر پس از زمین های بایر و کوهستانی 
بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است )جدول شماره 6 

و تصویر شماره 8(.

پای کوه های  به  قلعه حسن آباد  از  انتقال  بعداز  شهر سنندج 
آبیدر توسط سلیمان خان والی اردالن در سال 1046هـ.ق، در 
محدوده ای بسیارکم و با فاصله از روستاهای اطراف قرار داشته 
است. محدوده شهر تا سال 1311 بیشتر شامل محله های اطراف 
میدان انقالب و بازار بوده است. گسترش فیزیکی پیوسته شهر و 
فضاهای زیستی پیرامون، روستاها و زمین های زراعی را به شدت 
دگرگون کرده است، به گونه ای که در مرحله اول ده روستا با تمام 
زمین های زراعی و مراتع پیرامونشان در بافت شهر سنندج ادغام 
روستایی  از ساختارهای  نشانه ای  اکنون کوچکترین  و  شده اند 

ندارند )جدول شماره 7(.

روستاهایی که درحال پیوستن به شهر سنندج هستند، ازنظر 
اداری و خدماتی در محدوده شهر سنندج قرار دارند و در جریان 
گسترش فضایی روستاها و افزایش محدوده آن ها، باغ ها و زمین های 
زراعی و مراتع نسبتاً زیادی دچار تغییر وتبدیل کاربری شده اند؛ 
به گونه ای که طی دوره زمانی 1365 تا 1387 در کل 148/73 
هکتار باغ و 293/78 هکتار زمین زراعی، طی فرایند گسترش 
محدوده روستاها تغییر کاربری داده و به ساخت وسازهای انسانی 
  (Ghadermarzi, 2009).تبدیل و در بافت روستاها ادغام شده اند
موقعیت ناهموار و فقر اراضی زراعی سنندج، ادغام ده روستا در 
شهر، حفظ روستاهای باقی مانده پیرامون شهر و اراضی زراعی آن 

از چالش های مهم مدیران و برنامه ریزان شهری است. 

وجود موانع توسعه کالبدی اطراف شهر از یک سو و افزایش 
جمعیت شهری از سوی دیگر، روستاهای اطراف شهر و اراضی 
ارزان و نسبتاً هموارتر را به گزینه های مناسبی برای دالالن و 
بورس بازان زمین برای ساخت وسازها و توسعه شهری تبدیل کرده 
است. ادغام این اراضی جدا از نقش آن ها در گسترش افقی و 
خزش شهر به اطراف، موجب برهم خوردن تعادل زیست محیطی 
ننله،  نایسر، حسن آباد،  ناپایداری شهری می شود. روستاهای  و 
دوشان، گریزه، قار و آساوله ازجمله روستاهایی هستند که یا به 

شهر پیوسته اند و یا درحال پیوستن به شهر هستند. 

نایسر،  روستاهای  اجباری  پذیرش  آن  نمونه های  بهترین 
حسن آباد ، ننله و گریزه به عنوان محدوده های منفصل شهری 
به دلیل افزایش شدید جمعیت و کنترل آن ها توسط مدیریت 
شهری است )تصویر شماره 6(. از نیمه دهه 1370 به بعد، با 
کنترل مقطعی ساخت وسازهای غیرقانونی در حاشیه شهر سنندج، 
به سکونت در برخی از آبادی های اقماری شهر سنندج گرایش به 
وجود آمد. این روند که از سال 1379 شتاب فوق العاده ای گرفت، 

روستاهای نایسر، قار، آساوله، ننله، حسن آباد و دوشان را موضوع 
تقاضاهایی قرار داد که امکان پاسخ گرفتن در محدوده شهر را 

نداشتند. 

بین تقاضای واقعی برای مسکن و قیمت زمین در داخل شهر 
خالی  دیگر، ظرفیت  عبارت  به  ندارد؛  وجود  قابل قبولی  تعادل 
درون شهر در مدار بورس بازی زمین مرتباً دست به دست می شود 
و درحال افزایش قیمت است. درمقابل، تقاضای مسکن عمدتاً 
توان  که  است  متوسط جامعه شهری  و  پایین  اقشار  از جانب 
اقتصادی الزم را برای تملک زمین در محدوده شهر ندارند. نتیجه 
این تناقض، حرکت تقاضاها به سوی آبادی هایی است که ضمن 

نزدیکی به شهر و ارزانی زمین، امکانات مناسبی نیز دارند.

تبدیل  از  جلوگیری  برای  اهرم  نبود  و  کنونی  روند  ادامه  با 
روستاهای اطراف سنندج به خوابگاه های این شهر، عالوه بر دسته 
دوم روستاهایی که ذکر شد، روستاهایی دیگری نیز هرچند با 
فاصله دورتر، ولی با امکان پیوستن به شهر سنندج در آینده ای 
نه چندان دور به وجود خواهند آمد. با پیوستن روستاهای گروه 
بارزترین قربانی توسعه  این شهر  دوم و سوم، رودخانه قشالق 
نزدیکی  در  قشالق  رودخانه  قرارگیری  بود.  خواهد  شهر  افقی 
شهر سنندج، همچنین وجود اراضی هموار کشاورزی و باغات 
حاشیه آن، که نسبت به دیگر بخش های شهر سنندج عوارض و 
ناهمواری های جغرافیایی کمتری دارد، این منطقه را موردتوجه 

دالالن و زمین خواران قرار داده است. 

رودخانه قشالق در آینده باتوجه به روند رشد و توسعه شهر، 
در  شهر  گسترش  و  شهر  به  پیوسته  اراضی  جداشدن  باعث 
قسمت جنوب شرقی می شود. روستاهای باباریز، برازان، گرمیدر، 
سرنجیانه، سرخه دزج و خشکه دول هرچند نسبت به روستاهای 
ولی  دارند،  قرار  سنندج  شهر  از  بیشتری  فاصله  با  دوم  گروه 
درحال حاضر ازنظر عملکرد و فعالیت ساکنان آن کامال به شهر 
سنندج وابسته هستند. بررسی تغییرات جمعیتی 9 سال اخیر 
)1385 تا 1394( در این روستاها میانگین نرخ رشد 5/2 را نشان 
می دهد که نشان دهنده جمعیت پذیری و اسکان گزینی باالی این 
روستاهاست. درصورت ادامه وضعیت فعلی، فاصله کم با شهر 
می سازد  امکان پذیر  را  شهر  به  روستاها  این  پیوستن  سنندج، 

)جدول شماره 8(.

کیفیت و کّمیت دسترسی به شغل برای ساکنان در روستاهای 
اطراف شهر سنندج به صورت کامال معنادار تحت تأثیر نزدیکی 
این روستاها به شهر سنندج است )تصویر شماره 9(. باتوجه به 
اینکه بیشتر زمین های کشاورزی روستاهای نزدیک سنندج به 
این  نیز نقش  یافته است و  کاربری های ساخته شده اختصاص 
روستاها به عنوان خوابگاهی، 83/1درصد شاغالن در این روستاها 
همچنین  هستند.  فعالیت  مشغول  غیرکشاورزی  بخش  در 
از  به شهر سنندج 72/3درصد  روستاها  این  نزدیکی  باتوجه به 
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جمعیت شاغالن در شهر سنندج به فعالیت می پردازند.

5. بحث و نتیجه گیری

یافته های تحلیلی و آمارها، گسترش افقی ناموزون شهر سنندج 
در چهار دهه اخیررا نشان می دهند. رشد فزاینده شهرنشینی در 
نواحی روستایی پیرامون و گسترش بی رویه مناطق حاشیه ای از 
مهم ترین دالیل آن است. کاهش تراکم جمعیت شهر سنندج از 
241 نفر در هکتار در سال 1355 به 95 نفر در هکتار در سال 
1390 نشان دهنده بارز پراکنش بی رویه و استفاده نکردن از فضا 
در مدیریت شهری شهر سنندج است. مقایسه و تجزیه وتحلیل 
عکس های ماهواره ای نیز بر پراکنش افقی این شهر داللت دارد. 

شهر  محدوده  که  می دهد  نشان  ماهواره ای  تصاویر  بررسی 
 4/3 سال  ده  از  پس   1355 سال  در  هکتار   397 از  سنندج 
است.  رسیده  هکتار   66 و  4هزار  به   1393 سال  در  و  برابر 
هرچند ممکن است عوامل مختلف طبیعی، اقتصادی، سیاسی 
محله های  پیدایش  نقش  ولی  باشند،  تأثیرگذار  مدیریتی  و 
حاشیه ای و روستاهای پیراشهری در این میان بسیاربارز است. 
با انجام اصالحات ارضی، وقوع انقالب اسالمی و شرایط خاص 
استان کردستان، سیل عظیم مهاجرت به این شهر به خصوص 
در دهه 1355 تا 1365 سرازیر شده است، به طوری که در این 
دهه 59درصد از کل رشد جمعیت را به خود اختصاص می دهد. 
این جمعیت در 13 محله حاشیه نشین، 536 هکتار از زمین های 
به  زیاد،  باال و شیب  تراکم  با مشخصاتی چون  را  اطراف شهر 
تصرف خود درآورده اند. در سال 1390، 221هزار نفر از جمعیت 
375هزار نفری شهر سنندج در بافت حاشیه ای شهر سکونت 

دارند که این میزان در کل کشور بی سابقه است. 

هرچند سرعت این روند در دهه های بعد کاهش می یابد، ولی 
پتانسیل جذب جمعیت از حاشیه به روستاهای اطراف منتقل 
می شود. تا سال 1365 حدود ده روستا با تمام زمین های زراعی 
و مراتع با شهر سنندج ادغام شده اند، ولی پیوستن روستاهای 
چشم گیری  رشد  بعد  به   1360 دهه  از  سنندج  شهر  اطراف 
می کند؛ به طوری که تا اواخر دهه 1380، 148 هکتار باغ و 293 
موانع  وجود  می شوند.  داده  کاربری  تغییر  زراعی  زمین  هکتار 
توسعه کالبدی اطراف شهر از یک سو و افزایش جمعیت شهری از 
سوی دیگر، روستاهای اطراف شهر و اراضی ارزان و نسبتاً هموارتر 
آن ها را به گزینه های مناسب برای دالالن و بورس بازان زمین 
برای ساخت وسازها و توسعه شهری تبدیل کرده است. روستاهای 
ازجمله  آساوله  و  قار  گریزه،  دوشان،  ننله،  حسن آباد،  نایسر، 
روستاهایی هستند که یا به شهر پیوسته اند و یا درحال پیوستن 
به شهر هستند. روستاهای نایسر، حسن آباد، ننله و گریزه به دلیل 
منفصل  نواحی  به عنوان  به اجبار  از حد جمعیت  بیش  افزایش 
شهری پذیرفته شده اند. درصورت ادامه یافتن این روند، روستاهای 
دیگری نیز در انتظار پیوستن به محدوده شهری هستند. افزایش 

تأثیر مؤلفه های انسانی بر پراکنش افقی شهر سنندج با تأکید بر اسکان غیررسمی و روستاهای پیراشهری

بسیارسریع جمعیت این روستاها و فاصله کوتاه آن ها نشانه هایی 
از پیوستن آن ها در آینده است.

تشکر و قدردانی

این مقاله از رساله دکترای آقای ناصح عبدی در دانشگاه پیام 
نور تهران، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرفته شده است.
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