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 هچکید

 فضاي کـي در تمـسيس يک صورت به بلکه ،نيستند يکديگر از مجزابا روستا، شهر پديده  دوامروزه 

اي متأثر از نقش و کارکرده ،ييسازمان فضا کي ييايپو. هستند حطرقابل  خاص جغرافيايي

 وستاها شهرها و ر نيب وندهاييروابط، مناسبات و پ نيو همچن روستايي و شهري هايسکونتگاه

. درپذييم نجاما يافراد، کاالها، پول، اطالعات و الگوهاي متنوع شغل نايجر لهيکه به وس باشد،يم

ورد مدر  شهر و روستا يوندهايپ ديبا تاک يو کارکرد يکالبد يهاتيقابل يپژوهش با هدف بررس

رامون شهر با پي براي تبيين روابط ،يليتحل -يفيتوص ق،يشهر سنندج انجام گرفته است. روش تحق

و در  فاده شدهاست يو کالبد خدماتي – يادار ،ياجتماع ،يدر ابعاد اقتصاد هااز شاخصبا استفاده 

 يمحاسبات ياهو روش ياسکوئر، آزمون ت يکا يهاآزمون محاسبه قياز طر Spss نرم افزار تحليل از

، رصدد 67 بيضر نيشتريبا ب ينشان داد عامل اقتصاد جينتا مورد بررسي قرار گرفته است. يدرصد

خود  يامونريپ يشهر سنندج با روستاها وندير در پيتاث نيتردرصد کم 61 بيبا ضر يدعامل کالب

 تنها از ند نهچنين نتايج نشان داد روستاهايي که فاصله کمتري با شهر سنندج دارهم داشته است.

ي تمرکز ي براپيرامون را گسترش داده بلکه محل–شرايط توپوگرافي همواري برخوردار و پيوند شهر 

از  ،يمونرايپ يروستاها تيريبه مد ياهتمام جدعيت مهاجرين روستايي شده است. بدين منظور جم

 اپذير است.،ضرورتي اجتناب نآن ها يمکان -ييتوسعه فضا يبه منظور سامانده ينظر کالبد

 سنندج کالبد،،فضايي رامون،يروستا، شهر، پ های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

 يدر فضا ط ييايپو نيآن است. ا ييايو پو يريتطور پذ يانسان يهاسکونتگاه  يهايژگياز و يکي

که همواره خود را به  رديپذيصورت م ييها و نقل و انتقال هاشکل رييبه مدد تبادالت،تع يزمان يروندها

 يو عبداله لويدهد)تقينشان م هياطالعات و سرما ،يکاال، انرژ انيجر ت،يجمع ييصورت جابه جا

 توسعه يهارکشو به نسبت توسعه لحادر  يهارکشودر  شهرها که هددمي ننشا هداشو(. 30:1392،

در  زهنو هارکشو ينا جمعيت کثريت، اينکها هبويژ باشند متکي مي (زهحو ذ)نفو پيرامون خود رب ،يافته

 اتتوليد ايرز ،ستا مهم ربسيا نمواپير يستاهاو رو شهرها بين متقابل تمناسبا .هستند ساکن ستاهارو

 ينکها ضمن. شوندمي درصا شهرها طريقاز  عمدتا د،شو مي گرفته نظردر  دراتصا ايبر که ستاهارو همم

واردات  به طمربو رموو ا ندزسا مي همافر ستاهارو ايبررا  ..و تطالعاو ا تخدما ،مالي مهم منابع شهرها

 هايپيوند اريبرقر رهاشه ينابنابر. هنددمي منجارا ا ورزيکشا يها دهنهااز  بعضيو  صنعتي يکاالها

(. 76:1386)معيدفر و اکبري، وابسته به هم مي تواند پايه هاي چرخه مثبت کنش متقابل را شکل دهد

حوزه نفوذ و  کي يدارا يو اجتماع ينظام اقتصاد کيبه عنوان  اسيبه هر اندازه و مق يشهر يفضاها

و  دفريگردد)مع يم ييروستا يفضا نيشامل چند موالها معآن يعملکرد هستند و حوزه عملکرد

 تمـسيس يک صورت به بلکه ،نيستند يکديگر از مجزا پديده دو روستا و شهر ني(. بنابرا77:1386،ياکبر

ناديده گرفتن رابطه (. 58:1389و همکاران، وساالري)د هستند مطرح خاص جغرافيايي فضاي کـي در

  (. از اين رو Sule, 2015:20گردد )يي ميشهر با روستا موجب نابرابري و ناکارامدي روند توسعه فضا

          دارد تياهم داريپا يتوسعه اقتصاد نهيدر زم ژهيبه و يشهر-ييچشم انداز ارتباطات روستاتبيين 

(Mayer, Habersetzer and Meili, 2016:1 بنابراين .)حاصل تعامل درازمدت جوامع  ،ييسازمان فضا

رو،  ني. از ادهنديم ليآن را تشک يکه روستاها و شهرها عناصر اصلاست  ينواح يعيطب ارو ساخت يانسان

 نيو همچن روستايي و شهري هايمتأثر از نقش و کارکردهاي سکونتگاه ،ييسازمان فضا کي ييايپو

 ول،افراد، کاالها، پ انيجر لهيکه به وس باشد،يشهرها و روستاها م نيب وندهاييروابط، مناسبات و پ

  .رديپذيانجام م ياي متنوع شغلاطالعات و الگوه

از درون  يشهر تنها ناش يداريآن وابسته است و دوام و پا رامونيشهر به پ ييفضا اتيح"امروزه

(. الزمه 1373:443د،يکسب کند)فر شيو توان را برون از محدوده و مرز خو روين نيو چه بسا ا ستين

 تنها نه شهرگردد. امروزه  يحاصل م يزينامه ربر قياست که از طر يتوازن يو خارج يداخل يروهاين نيا

اثر گذار تحت نفوذ(مطالعه  ياطراف و نواح ي)روستاها رامونباپي همراه بلکه مستقل و مجرد صورت به

 (. 56:1396و همکاران، ياکبر ي)عل شوديم

 يگو فرهن يعيچشم انداز طب ييروهايمجموعه عوامل و ن نديحاصل از برآ ،ييروستا يسکونتگاه ها

فرا  هايکانون با هاسکونتگاه نيو تعامالت ا ندآييبه شمار م ياهيدر روند ناح رگذاريهستند و از عوامل تاث

 نيو ا يکيزيدر حال رشد ف ماً(. شهرها دائ84:1384،يديو تحول است )سع رييدائماً درحال تغ اي هيناح

 اـي ماـغاد".ردگييشکل م يف شهراطرا هاينيالحاق زم قياز طر ييگسترش دامنه فضا قيرشد از طر
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و  هنحوو  مانيز تاـمالزا يـپدر  ي،هرـکالنش ياـهزهوـح هيژو به ،شهرها ونيـماپير ياـههـعرص قاـلحا

 اــي يهرـش ودةمحد قالبدر  يشهر مديريت ليومت ينهادها ياو  سمير جعامر ييهازسا تصميم ندرو

 يـب دـشر انوـعن به طريق يناز ا نچهآ. ميناميم "هرش سمير شگستر"اتفاق افتاده وآن را  يهرــکالنش

و  هپديدنوع  ين. به استهانهکانوـگون ينا طبيعي شداز ر وتمتفا ايدهيپد د،شومي حرـهرمطـش هـيرو

 يالحاق شهر اي(. و ادغام و 3:1390،ي وحسيني دي)سع،خزشيآن، خورندگ به بستهوا يهاديپد

کالن شهر راباعث  يبرا ايمنطقه تيرينبود مد تون،يمل(. ها15: 1390،ينيو حس يدي)سعنديگو

 شيافزا يدرپ يموجود در منطقه کالن شهر يمحل يهايشهردار رايداند،ز يم يشهر هيرو يگسترش ب

 تيفيک يدجديهمچون تهد يکنند و تبعاتيم را صادر يلفمخت يهايکاربر يمجوزها شانيدرامدها

از  يمنف يکارکردها ني(. در مقابل چنHamiltin,1999:285رد)را به دنبال دا يمنطقه کالن شهر يزندگ

آن چشم انداز ناموزون  جهيدهند، که نت يانجام م زيرا ن ياقدامات مشابه زين انيشهروندان، روستائ يسو

از  يشکل گرفته که برخ ياتحوالت به گونه ني. ارديگيروستا/شهر شکل م يفضادر  يبد قوارگ قياز طر

 نهيدر زم رهاييو تع ليها و تبدختنيدرهم ر ها،يو روشدگ ريز نيترقيعم"آن به عنوانصاحب نظران از 

 ايو همکاران به نقل از ض اينروزي)ف کننديم ادي "يو کالبد ي،اقتصادي،اجتماعيفرهنگ يها

 (.80:1390توانا،

در منطقه آن  يهاتيانسان، فضا و فعال انيکه روابط م يياياز مناطق جغراف يکي انيم نيدر ا

باشد، شهرسنندج است. شهر يخود م رامونيپ يبا روستاها يروابط قو يدارا اجتماعي – ياقتصاد

در  مو ه تيجمع شيهم در افزا يرشد شتابان ريسه دهه اخ يط يامادرشهر منطقه کيسنندج به عنوان 

 يرشمارسه دهه س يشهر ط نيا وستهيپ ييکه گسترش فضا ياگسترش سطح داشته است. به گونه

در بافت خود ادغام کرده است.  رامونشانيو مراتع پ يباغ ،يزراع يهانيهشت روستا را با تمام زم رياخ

 يروستاها يو رشد کالبد يتيمنجر به تورم جمع زيشهر ن نيمنفصل ا ييگسترش فضا ن،يعالوه بر ا

شهر سنندج در دوره  يونراميواقع در حوزه پ يروستا ازدهي تيکه جمع ياشده است. به گونه يرامونيپ

 تيدو برابر نرخ رشد جمع بايآنها تقر تياست. و نرخ رشد جمع افتهي شيافزا ياديزا زانيمذکور به م

سنندج سکونتگاه  نمحله شهرستا 13(. در62:1390،يباشد)قادرمرزيکشور و شهر سنندج م يشهر

در چهار سکونتگاه  ينينش هياشهکتار وجود دارد. موج دوم ح 161بالغ بر  يبا مساحت يرسم ريغ يها

 10هزار، ننله با 15حسن آباد  ت،يهزار جمع 40با  سريشهر سنندج از جمله نا هيحاش يروستاها رمجازيغ

 يررسميغ يهاگاهسکونت يشده دارا شهر يجزء روستاها تيبا پنج هزار نفر جمع زهيگر تيهزار و در نها

 ناننشي هيشهر سنندج راحاش تيدرصد جمع51از شبي همان بافت فرسوده در سنندج هستند. امروزه اي

 (. 75:1390،ي)بهرام دهديم ليتشک

تحت  ميبوده بطور مستق يآباد 11از  شيها به بشهر سنندج که تعداد آن يرامونيپ يروستاها

 شيب شيافزا ليبه دل سريبزرگ حسن اباد و نا يدو روستا ريشهر سنندج قرار دارند که اخ يپوشش فضا

دو روستا، فاصله کم با شهر سنندج به  نيمهم ا يژگياند. وشده ليبه دو شهر منفصل تبد تيجمعاز حد 
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 يگرروستاهايگردند. دياستان قلمداد م يشهر ينواح گريو د ييروستا نيمهاجر يبرا يعنوان کانون

قرار  نيدو شهر منفصل مورد توجه مهاجر نيدر ا نيزم متيباال رفتن ق ليشهر سنندج به دل يرامونيپ

از امکانات و  يبرخوردارطرف و عدم  کيروستاها از  يکيزيامر موجب رشد ناموزون ف نيگرفته اند. هم

 نيوابسته کرده است. درکنار چن داًيروستاها را به شهر شد يخدمات ياز نظر کارکردها ه،يخدمات اول

روستاها  نيبه ا يزبانو  يمختلف قوم ياز گروه ها ييروستا تيجمع شيساالنه شاهد افزا ،يطيشرا

ها، به عنوان آن تيجمع شيک طرف و افزاياز  يتوسعه شتابان روستاها از نظر کالبد ني. بنابراميهست

روابط  يرو پژوهش حاضر با هدف بررس نيگردد. از ا يشهر سنندج محسوب م ييفضا تيريچالش مد

پرداخته  يو کالبد يو خدمات ي،اداريع،اجتماياز ابعاد اقتصاد يرامونيپ يمتقابل شهر سنندج با روستاها

 است.

 
 مبانی نظری -2

و الزامات آن،  ييبه اهداف توسعه روستا دنيبه منظور رس ييروستا ينواح يها يدگرگون ليتحل

 kassioumis etدشوار است) اريآن بس يابيو ارز يريگاندازه فياست که تعر يمفهوم مهم

al,2004:485به عنوان چشم انداز  يبستر فضائ کيرا در  انيانس هاي(. اگر مجموعه سکونتگاه

عوامل و  کپارچهي تيکل کي"در م،يريدر نظر بگ طيانسان و مح نياز تعامل ب صلحا يفرهنگ

به صورت  کيدئولوژيا -ياسيو س يخيتار ،يفرهنگ ،ياقتصادي، اجتماع ،يعيطب ندهاييفرا

و تأثرات به صورت اندام وار و منظم به  ريتأث نياند، که ااثر گذاشته "گريکديمختلف بر  رهاييمتغ

در پهنه هاي  ييو استقرار سکونتگاهاي شهري و روستا شيدايسبب پ يبشر شهياز اند يتأس

 يهاوندي(. پ84: 1387 ،ي و مکانيکيدي)سع است دهيبا ارتباطات مختلف گرد ينيمختلف سرزم

در عرصه  يشهر هاينونو کا ييروستا هاي¬سکونتگاه هيحاصل تعامل دوسو يشهر - ييروستا

 ،ياقتصاد هاييدر بستر دگرگون هاانيجر گونه نيا قيتحق ،يهستند. از لحاظ نظر يامنطقه

اشتغال در  تيدر حال توسعه، با تنوع و تقو يدر کشورها ژهيبه و ،يجار يو فرهنگ ياجتماع

 يايا که عمدتا گوشهر و روست يبر خالف روابط سنت وندها،يپ نيهمراه است. ا ييروستا هايطيمح

      نييمکمل تب هايانياز جر يامجموعه و هيروابط سلطه است، به واسطه تعامل دو سو ينوع

در عرصه فضا و  وندهاياز دو منظر پ توانيرا م يشهر - ييروستا يوندهايمبنا، پ نيشوند. بر ايم

 وندي(. پ88:1387انيکي،سعيدي و مکقرار داد ) ي(، مورد بررسبخشي تعامل) هاتعامل درسطح بخش

رابطه  ،يتيرابطه جمع ه،يناح داتيولت يآورجمع يهابا رابطه هيناح يبا روستاها هيشهر و ناح

 يادار يعملکردها ه،يدر ناح يو کار جامعه شهر يصنعت داتيتول هيسرما عيو توز ني، تأميخدمات

 يارتباط يمحورهاوناگون، و خدمات گ کينشر تکنبخش،  ايشهرستان  يشهر در برابر محدوده ادار

حوزه نفوذ شهر  نييدرتع ينقش مهم روابط ني(. ا466:1373فريد،) ردگييصورت م هناحي–شهر

دارند، اصطالح حوزه نفوذ نمايانگر ميدان تاثير و نفوذ خدمات اجتماعي، فرهنگي، اقتصـادي و 
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 مجاور آن است ، شهرهاي کوچکهابخش ها،شهر، شهرك -سياسي يک شهر در روستاها، روستا

مشخص و قطعي نيست، بلکه به  ال(. حوزه نفوذ يک شهر داراي يک حد کام25:1384تقي زاده؛)

گردد. در مواقعي بسته به شرايط صورت طيفـي از شدت روابط بين شهر و نقاط اطراف آن مطرح مي

يکديگر ظاهر هاي جدا از جغرافيايي، ارتباطـات و عملکـرد حوزه يک شهر ممکن است به صورت لکه

 ييک روستا، شناسايحوزه نفوذ  نييهدف از تع ني. بنابرا(78:1396زياري و عباسي،) شود

مورد مطالعه  يبا روستا يقابل توجه يو فرهنگ ياجتماع ،يروابط اقتصاد ياست که دارا ييروستاها

 هايشرو نياساس مناسبتر ني. بر اشوندمي مندهستند و از خدمات موجود در آن روستا بهره

و مشخص کننده  شدهسکونتگاه استفاده  کيحوزه نفوذ  ييشناسا يبرا توانديمحدوده که م نييتع

 هايمکان نيجاذبه ب نييو تع هاانيجر ليباشد، دو روش تحل ينقاط سکونتگاه نيب هايانيجر

روابط برهم کنش  نهيمهم در زم اتياز نظر(. 6:1392بنياد مسکن انقالب اسالمي،) هستند ييروستا

اگرو  کرديرو رامون،پي-، مدل مرکز، قطب رشديمکان مرکز هي. نظراتيبه نظر توانيم يروستا شهر

پاپلي ) ها و .... اشاره نمودشبکه هينظر ،ييدر توسعه روستا يشهر يکارکردها کرديرو تن،يپل

 ياي و محل منطقه ،ياعم از مل زييرکه الزم است در تمام سطوح برنامه ي(. در حال38:1381يزدي،

با  ه،يناح يرونيو ب ياجزا درون هيکل نيدر ب يطيضمن تالش به منظور برقراري تعادل هاي مح

به  يدو کانون سکونتگاه نيا انيم ييفضا وندهاييبه شهر و روستا، روابط و پ کپارچهي ينگرش

طالعه و مورد م هيناح داريکارکردي و توسعه پا يکپارچگيبه  يابيدر جهت دست کيستماتيصورت س

 (.82:1390شمس الديني،) .رديقرار بگ يبررس

 عهــتوسدر  يهرــش ياــهدعملکر ماــن هــب افتيــهيبا طرح ر ينليراند1978سال  در

را محور قرار داد تا  ييروستا يهابا حوزه يعملکرد ونديکوچک در پ يهرهاــش داــيجا ،تاييــسرو

و  يسازمانده ،يکردن کشاورز يخدمات و تجار ياهکردن، عرصه يبه اقتصاد،صنعت دنيتنوع بخش

دولت ها قادر هستند در رشد  ينلي(. از نظر راند131:1379،ي)صراف توسعه را براورده سازد تيريمد

 جاديا ياقتصاد يها تيو فعال تياز جمع يمتعادل تر عيبگذارند و توز ريکوچک تاث يشهرها

سکونتگاه ها از باال  يتقد به پر کردن سلسله مراتبمع ينلي(. راند5:1388و همکاران، ي)ضرابندينما

(. 141:1383،ياري)بخت دارد ديها از طرف دولت تاکيگذارهيسرما يراهبرد عيبوده و بر توز نيپائ به

 دهينام يا هيآن را حکومت مستقل ناح دمنيمضمون مشخص است که فر کي يراهبرد دارا نيا

و  شهر تمناسبا مثبت يهاپيامدو  ثرا به نيز گولد (.56:1392زاده،و حسن گانهي ي)محمد است

از مرکز شهر  يکند و معتقد است، اشاعه نوسازيم فيتعر يتوسعه را با نوساز يدارد و دعتقاا ستاور

شواهد  نيکرد، ا دايپ انيجر ييروستا ينواح تاًيو نها يتر شهرنيآغاز و به طرف سلسله مراتب پائ

 باشدقطب رشد  هينظر نيرخنه به پائ ايو  يجيانتشار تدرتواند همان اثر ياحتماالً م

(Lynch,2005:22نظر .)لديردفمانند اسملسر  يمکتب نوساز يو اقتصاد يپردازان جامعه شناس هي ،

در  ييو غلبه آن بر اجتماعات روستا يبا توجه به گسترش جامعه شهر زنشتادي، و اتزي، هوزلنکلسيا
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اجتماعات  تمرکزو  ييرا شهرگرا يتوسعه و نوساز ياساس يارهايعاز م يکي افته،يتوسعه  يکشورها

 انيروابط م ليدر تحل (. هانس بوبک21:1374ان،ي)سبز داننديدرحال توسعه در شهرها م يکشورها

از روابط سلطه با  ياژهيو ينوع ليبر تحم وستهيعمدتاً و پ يصنعت ريغ يايشهر و روستا در دن

صاحب نظر فرانک  دردارد. آندره گون ديتاک ييروستا يهاطيا بر محشهره ياز سو ياستثمار تيماه

نموده است، سازوکارها و  يمتروپل و قمر سع انياز رابطه م ييالگو هيارا قياز طر زين يمکتب وابستگ

قمر را -مترو انيمعتقد است خاستگاه روابط م يدهد. و حيقمر را توض يافتگينحوه عملکرد توسعه ن

محدود  يالملل نيتنها به سطح ب مرق -رابطه متروپل ديگويمثار جستجو گرد. او ماست دياز د ديبا

فر و  دي)سه دارد انيجر زيجهان سوم ن يو داخل ياطور در سطوح منطقه نيشود، بلکه همينم

 (. 80:1386همکاران،

و  حوزه نفوذ زانيم کيبزرگ و کوچک به  ياست که تمام شهرها اعم از شهرها نيا يينها کالم

 رامونيپ يمناسبات آن ها با روستاها يامدهايدهند و آثار و پيقرار نم ريخودرا تحت تاث يعملکرد

و  ي،اجتماعيکيزي،فيکوچک نقش حامل اقتصاد يشهرها ژهي. شهرها و بوستياندازه ن کيبه 

 نکهي(. اTuerah,41:1998کنند)يم فايخود ا ييروستا يو نواح يامنطقه يشهرها نيب يگفرهن

 يهااست از پرسش يرابطه استثمار ايو  يمنف اينوع رابطه مثبت  کيناسبات شهر با روستا م

–که مناسبات مرکز  ييجا شود،يتوسعه مربوط م يها هيمحسوب شده و به کانون نظر ياساس

 (. Lynch,2005:33) کنديم ليبودن تحل يمثبت و منف ظررا از من رامونپي

 کرد: يبند ميتقس رين آن ها را به چند دسته زتوا يفوق م اتيتوجه به نظر با

متقابل شهر روستا،  ونديپ هيادغام روستا در شهر نظر يريکننده شکل گ نييتب يهاهينظر اول

 يتاحدود اتينظر نيا يريرشد با بکارگ رامون،قطبيپ-مرکز ،ياشهر،چند هسته يکيزيتوسعه ف

کننده عوامل موثر  نييتب اتيکرد. دوم نظر نييبادغام روستا در شهر را ت يريشکل گ نديتوان فرايم

وفاق  هيتقابل،نظر هي،نظرياجتماع يي،همگراييواگرا يها هيادغام روستا در شهر شامل نظر زانيبر م

با  ياستوارند و نحوه تعامل سکنه سکونتگاه ادغام يروابط اجتماع هيبرپا اتينظر ني،اييو کارکردگرا

نمود.  نييرا تع شهرادغام روستاها در  زانيتوان ميها ماز آن يريشهر را مشخص نموده و با بهره گ

ساخت  ،ينليراند هيها و آثار ادغام روستا در شهر شامل نظرامدهيکننده پ نييتب اتيسوم نظر

آثار و  نييتواند در تبيم داريتوسعه پا ژهيبو اتيگروه از نظر ني. اداريتوسعه پا هي،نظريقطاع

 (.81:1390و همکاران، ايروزني)ف باشد دير مفروستا در شه يامدهايپ

توسعه قرار گرفت اما  يمبنا يتوجه به مراکز شهر يعنيقطب رشد  دگاهيقبل از انقالب د

داشت و در  ديتاک يشدن توسعه شهر يصنعت ،يرشد اقتصاد شيبعداز انقالب عمدتاً برافزا کرديرو

حوزه و  يسامانده ،يکالبد يطرح ها ياجرا قيحال به امر توسعه و عمران روستاها از طر نيع

و... همه  ييروستا تيريمد وهيکردن ش ييو طرح شورا ييروستا يمنظومه ها نيمجموعه و همچن

و نگرش عدالت محور دولت به  ياهيناح ،ياکاهش شکاف منطقه کردياز رو تحکاي هاآن
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مناسبات  قيفضا از طرخردمندانه  تيريپژوهش مد نيدر ا ينظر کرديرو رو نيروستاهاست. از ا

شهر  يخردمندانه از فضا تيرياست مد نياست. باور برا رامونيپ-مرکز هينظرروستا با شهر براساس 

مثبت بر  ياتواند اثر توسعهيشهر م يگردد. به عبارت يرامونيپ يآن منجر به توسعه فضاها رامونيو پ

 رامونيپ-مرکز يها هيا توجه به نظردارد ب يخود داشته باشد. پژوهش حاضر سع يرامونيپ يروستاها

 ،ياجتماع ،ياقتصاد يهابراساس شاخصه رامونيپ يتحوالت صورت گرفته در روستاها يبه بررس

 پردازد. يم يو کالبد يخدمات-يادار

 

 پیشینه پژوهش -3

اي و محلي مورد توجه بسياري از شهرها به دليل نقش مهم کارکردي خويش در توسعه ناحيه

هاي زيادي در کشور انجام گرفته که در احيه اي قرار گرفته و در اين زمينه پژوهشريزان نبرنامه

 گردد.هاي انجام گرفته در اين راستا بيان مياي از برخي پژوهشاينجا خالصه
 

 ( پیشینه پژوهش1جدول)

 

 

 نتايج موضوع نويسنده و سال

منشي زاده و 
 (1389صادقي)

تحوالت فضايي روستاهاي پيرامون 
ا تاکيد بر تعامل شهر شهر ب

 وروستاموردشهرنور اباد ممسني

کالبدي -روستاها دگرگوني هاي در ساختار فضايي
شهر ايجاد کرده. تغييرات در کاربري اراضي تغييرات 

 زيست محيطي و تحوالت اجتماعي مشخص است.

مجوري و 
 (1393عزيزپور)

ات تغييراز و يي شهر شيرهروکند اپر
ي بدکالو جتماعي دي، اقتصاا

 ن مورد روستاي گويممواپيري ستاهارو

تا  0831ل سااز «گويم» ي ستان داد رونتايج نشا
شهر يي ه روکنداند پرروتحت تأثير ت به شد 0931

 شيراز قراردارد.

ضيا توانا و شمس 
 (1389الديني)

توسعه ي در شهري هادستاي روکر رکا
 نموي پيراستاهاد و روبارآنورد : مو

طه دوسويه بين شهر و روستاهاي نتايج نشان داد راب
پيراموني وجود دارد. روستاها موجب توسعه شهر شده 

 است.
فيروزنيا و 

 (1390همکاران)
 مطالعه تاثير ادغام روستا در شهر

در هفت سکونتگاه ادغامي در شهر کاشان مشخص 
 شد که اثار مثبت ادغام بيش از اثار منفي بوده است.

پور احمد و 
 (1392همکاران)

دل توسعه متعاي لگواسي ررب
و بط شهر روابا تأکيد  بر اي،  منطقه

 مورد قزوينستا رو

ن ستاي استاهاروبط شهرها با رواين ومنطقه قزدر 
ين مسأله تحت تأثير ده و ابوود محدر بسيا
ن، ستااتمرکز خدماتي ر ساختان هايي چوممکانيز

کارکردهاي شهري و روستايي و ساير موارد بوده تغيير
 است

شمس الديني و 
 (1390همکاران)

تحليلي جغرافيايي بر جريانات متقابل 
شهري مورد مرودشت و –روستايي 

 روستاهاي پيراموني

فرهنگ بده و بستان روستاها با شهر زمينه رونق و 
توسعه اقتصادشهري را فراهم و وابستگي آن ها به 

 شهر زياد شده است.

 (1395قنبري نوذر)
هاي کوچک تحليل روابط فضايي شهر

و روستاهاي پيراموني)مورد شهر 
 گهواره کرمانشاه(

روابط شهر با روستاهاي پيرامون از نظر عملکردي 
 متوسط تا ضعيف مي باشند.

سجاسي قيداري و 
 (1396همکاران)

تحليل فضايي پيوندهاي روستا/ شهري 
بر اساس عملکرد حوزه نفوذ خدماتي 

 مراکز شهري

راموني با شهر کوهدشت ارتباط قوي بين روستاهاي پي
 وجود دارد
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 روش تحقیق -4

 -يفيو از نظر روش توص يدانياز نظر درجه نظارت و کنترل م ،يپژوهش از نظر نوع کاربرد نيا

از نوع  يااز روش کتابحانه نيپژوهش و همچن نهيشيو پ ينظر يمبان نياست. جهت تدو يليتحل

روابط  ليوتحل نييتب ير استفاده شده است. براکشو ياطالع علم يهاگاهيپا ،يانترنت يجستجوگرها

پژوهش شامل  ياستفاده شده است. جامعه آمار GISو نرم افزار  ياماهواره يهااز نقشه ييضاف

 دهد.( موقعيت روستاها را نشان مي1در شکل )شهر سنندج است  رامونيواقع در پ يروستا11

به روش کوکران  يريگکه پس از نمونه هزار نفر بوده 25از  شيب روستاهاي پيراموني تيجمع

 نيشده بوده به ا يبندبقهط يِبه صورت تصادف يريگخانوار انتخاب شدند. روش نمونه368تعداد

 ،يکالبد ،ياجتماع ،يهر محله، پرسشنامه درابعاد مختلف اقتصاد تيصورت که، متناسب با جمع

محتواي سئواالت پرسشنامه توسط شده است. روايي  ليو تکم عيسپس توز ،يطراح يادار-يخدمات

 ،يآزمونشيابتدا با پ االتاساتيد و کارشناسان امر مورد تائيد قرار گرفته و براي محاسبه پايايي سو

 ينفر اجرا گرديد و سپس پايايي پرسشنامه به روش آلفا 30اي به حجم نامه بر روي نمونهپرسش

پرسشنامه  ييايپا يه نشان از سطح باالبه دست آمد ک 85.7/0 بيکرونباخ محاسبه گرديد و ضر

با استفاده از  ياز آمار استنباط يدانيم اتيحاصل از عمل يهاداده ليو تحل هي. به منظور تجزباشديم

و براي ارزيابي همقوارگي متغيرهاي اسمي  ،ياتک نمونه T يپارمتر ياز آزمونها SPSS 21نرم افزار 

 دو استفاده شده است.  ياز آزمون خ

 

 
 موقعيت جغرافيايي شهر سنندج و روستاهاي پيراموني آن(  1شکل)
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 تجزیه و تحلیل -5

 توسعه کالبدی فضای شهرسنندج و پیوند آن با فضای پیرامون -1-5

پويش شهر براي پيوستن به محيط پيرامون،از طريق گسترش کالبدي شهر در مرزها يا محدوده 

ي شهر افزايش کمي و کيفي کاربري ها و فضاهاي شود. رشد و توسعه کالبدرشد شهري انجام مي

گيرد. بنابراين رشد شهري کالبدي شهر در ابعاد افقي و عمودي است که در طول زمان شکل مي

هاي رشد برنامه ريزي شده در کليت آن به سه دسته رشد پويشي مستمر و مداوم است. خط مشي

(. 58:1396)علي اکبري و همکاران، است از درون،رشد در پيرامون و رشد در بيرون قابل تعريف

کالبدي شهرسنندج از يک طرف و توسعه فيزيکي روستاهاي پيراموني، از طريق  -گسترش فضايي

جذب مهاجرين روستايي و ديگر شهرهاي استان و کشور، فضا و فاصله دو مکان جغرافيايي شهر و 

رخي از روستاها مانند گريزه، برازان در روستا را به هم نزديکتر کرده و چه بسا از نظر سکونتگاهي ب

گردند. برخي ديگر با فاصله کمي که با شهر سنندج ادغام شده، در عين حال روستا محسوب مي

شهر سنندج فاصله دارند از نظر خدماتي، دسترسي به شبکه حمل و نقل شهري و خدمات اداري و 

اند. تا يدي با شهر سنندج ايجاد کردهعمومي روستاهاي پيراموني، در آميختگي و بهم پيوستگي شد

جائي که دو شهر منفصل طي چندسال اخير به نام نايسر در شمال شرقي شهر سنندج با جمعيتي 

 اند.هزار نفر بوجود آمده 11هزار نفر و حسن آباد در غرب سنندج با بيش از  27بالغ بر 

کيلومتر مربع   73/5بر باداراي مساحتي برا1385تحوالت فضايي شهر منفصل نايسر در سال 

کيلومتر مربع افزايش يافته است. همچنين  09/11به بيش از دو برابر يعني  1395بوده که در سال 

کيلومتر مربع مساحت و در سال  15/4داراي مساحتي  1385شهر منفصل حسن آباد در سال 

ساير روستاهاي پيرامون  کيلومتر مربع افزايش يافته است. نتايج نشان داد که 30/7به بيش از 1395

ها بيش از دو مکاني آن-شهر سنندج طي دهه گذشته باتوجه به شرايط توپوگرافي، مساحت فضايي

نشان مي  1382-95هاي مکاني روستاها را طي سال-( روند توسعه فضايي2شکل) برابر شده است.

 دهد.

 
 دج( روند توسعه کالبدی و جمعیتی روستاهای پیرامونی شهر سنن2جدول)

 تفاضل جمعيت 1395جمعيت: 1385جمعيت: 1395مساحت 1385مساحت روستا

 14970 27450 12480 11.09   5.73 نايسر

 4238 11752 7514 7.30 4.15 حسن آباد

 4925 7090 2165 5.46 2.74 دوشان

 482 1483 1001 3.06 1.52 قار

 575 2130 1555 2.57 2.06 باباريز

 1490 2773 1283 4.19 2.41 قليان

 95978 414069 318091 46/63 52 سنندج
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 پیرامونی شهر سنندج روستاهای یکالبد-یی( روند توسعه فضا2شکل )

 

مکاني شهرها و نواحي پيراموني، عوامل طبيعي و انساني در -بي شک در فرايند تحوالت فضايي

      تحديد و بالعکس تسريعمکاني آن ها مشارکت دارند که بالقوه بستر توسعه را -توسعه فضايي

هاي طبيعي شهر سنندج از نقشه يمکان-ييفضاکنند. براي اداراك از چگونگي و نحوه تحوالت مي

 3مانند شيب و ارتفاع استفاده شده است. براساس نقشه شيب شهر سنندج که در جدول شماره

درصد  16ش ازدرصد از مساحت شهر سنندج داراي شيب بي 50نشان داده شده است، حدود از
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است. اين بدان معناست که شهر سنندج با محدوديت فضاي فيزيکي مناسب براي توسعه کالبدي 

بابد. از نظر ارتفاعي اي که از غرب به شرق کاهش ميروبرو است. جهت شيب زمين به گونه

هاي مناسب شهر ( نشان داده شده است،طبقات ارتفاعي مشخص و پهنه3همانطوري که شکل)

درصد شهر  36دهد، براساس نتايج نقشه ارتفاعي، مکاني را نشان مي-براي توسعه فضايي سنندج

باشد. ها ميدرصد داراي پهنه نامناسب براي توسعه سکونتگاه 64سنندج داراي پهنه مناسب و 

هاي براي توسعه کالبدي شهر ايجاد کرده، در ارتفاعات از شمال و غرب شهر سنندج محدوديت

ي باز و کم ارتفاع در شرق و شمال شرقي شهر سنندج بستر توسعه شهرسنندج را مقابل فضاها

 فراهم ساخته است. 
 

 
 ( شیب و ارتفاعات شهر سنندج و امکان توسعه فضایی آن3شکل )

 

 ( طبقه بندی معیار مربوط به شیب و ارتفاع3جدول )

 کامالً نامناسب نامناسب مناسب کامالً مناسب معيار

 +15 7-15 5-7 3-5 شيب  )درصد(

  +1800 1601-1800 1400-1600 ارتفاع به متر

 1382منبع: طرح و توسعه و عمران)جامع( ناحيه اصفهان:

 

 سنندج نیزم بی( طبقات ش4جدول)

 درصد مساحت شيب رديف

1 5-3 81604189 1/28 

2 10-6 233154826 8/7 

3 15-11 10054802 15/14 

4 20-16 56977211 15/2 

5 20+ 119491849 10/48 
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نتايج حاصله از نقشه شيب و ارتفاع گوياي اين مطلب است که عامل ناهمواري نقش اول در 

کند. بخش شرقي سنندج که اغلب کالبدي شهر سنندج را تعيين مي-فرايند توسعه فضايي

است.  کالبدي را فراهم ساخته–روستاهاي پيراموني در آنجا استقرار دارند، امکان توسعه فضايي 

آنچه به عنوان موانع در فرايند توسعه شهر سنندج طي اين سال ها ايجاد کرده است، وجود رودخانه 

قشالق و اراضي و باغات اطراف آن است که در امتداد محور رودخانه از شمال به جنوب کشيده شده 

رد است. از طرف ديگر وجود مشکالت زيست محيطي ناشي از بوي تعفن شبکه فاضالب که وا

اي در توسعه فضايي مکاني شهر سنندج با روستاهاي گردد، خود عامل بازدارندهرودخانه مي

 پيراموني شده است.

بخش شمال غربي شهر سنندج داراي توپوگرافي نسبتاً همواري است،اما وجود عوامل انساني 

–د توسعه فضايي پادگان هاي ارتش و سپاه پاسداران( دراين بخش، روننظامي )-اکز امنيتيمانند مر

هايي روبرو کرده است. بخش غربي شهر وجود ناهمواري شديد و مکاني شهر سنندج را با محدوديت

کوه آبيدر مانع توسعه فضايي شهر بوده و تنها مسير مناسب براي توسعه فضايي شهر سنندج، بخش 

باشد. از آنجائي که  آبادي مي 6ها بيش از شرقي آن است که روستاهاي پيراموني در آنجا تعداد آن

سقز و -هاي اخير به صورت طولي در امتداد محور سنندجروند توسعه فضايي شهر سنندج طي ده

کرمانشاه بوده و به عبارتي از شمال به جنوب بوده، توسعه بيش از حد طولي آن نه تنها -سنندج

ه سمت و سوهايي مديريت راهبردي شهر را با مشکالت مواجه خواهد ساخته، بلکه تمايل مردم ب

است که دسترسي به بازار مرکزي شهر، دسترسي به امکانات و خدمات شهري،وجود داشته باشد. از 

تري را دارد. لذا روند آنجائي که بخش شرقي شهر سنندج از نظر شيب و ناهمواري، شرايط مناسب

 توسعه فضايي شهر سنندج به طرف سمت شرق گسترش خواهد يافت. 

 

 
 یت رودخانه قشالق و اراضی زراعی اطراف آن( موقع4شکل)
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 پیوند شهر با روستاهای پیرامونی برمبنای جمعیت و فاصله -2-5

گرچه موقعيت جغرافيايي روستاها تابعي از متغير ناهمواري و فاصله است.همين عوامل بستر 

رد. همانطور اشاره هايي روبرو خواهد کتعامالت و روابط را بيشتر و برعکس آن، روابط را با محدوديت

گرديد بخش شرقي و تاحدودي بخش شمال شرقي شهر سنندج داراي توپوگرافي هموار و بيشتر 

دهد، نشان مي 1395روستاهاي پيراموني شهر سنندج در اين بخش استقرار دارند. نتايج آماري سال 

خانوار روستايي  981ر در بخش شمال شرقي و خانوا 2056خانوار در بخش شرقي،  5900بيش از 

درصد  73کنند. از نظر بعد فاصله حدودخانوار در جنوب غربي زندگي مي 389 در بخش شمالي و

 5-6درصد از روستاها در فاصله بين  26کيلومتر با شهر سنندج فاصله دارند. 3روستاها کمتر از 

 هر سنندج قرار دارند.کيومتري ش 6کيلومتر و يک روستا در فاصله بيش از 

 
 ( روستاهای پیرامونی شهر سنندج5جدول )

 فاصله از شهر خانوار روستا فاصله از شهر خانوار روستا

 3 841 قليان 3 389 سرخه دزج

 7 122 اجگره 3 2396 اساوله

 5/1 2501 گريزه 5 207 خليچيان

 3 988 برازان 3 657 باباريز

 3 113 اجگره 2 2113 دوشان

    3 410 قار

 

 پیوند شهر و روستا از نظر کارکردی-3-5

 -يحقوق و ياقتصاد-ياجتماع ،ييفضا-يروابط شهر و روستا مجموعه روابط و مناسبات کالبد

و  يدي)سع شوديرا شامل م يبزرگ و کوچک شهر يبا کانون ها ييروستا يهاسکونتگاه ياسيس

گردد. اين تر ميگسترده و روز بروز پيچيده . ارتباطات و پيوندهاي شهر و روستا(1389،2،يکيمکان

دهد. به پيوند روابط خود را به شکل جريان جمعيت،کاال،عقايد،سرمايه،اطالعات و نواوري نشان مي

همين دليل بسياري از تحوالت و تغييرات شهرها و روستاها ناشي از کم و کيف روابط بين آن 

حي پيراموني خود در ابعاد مختلف اقتصادي، هاست. در اين راستا پژوهش، پيوند شهر با نوا

 اجتماعي، خدماتي و اداري و کالبدي مورد سنجش قرار داده است. 

 بعد اقتصادی -1-3-5

هاي ها، فعاليتيکي از عوامل موثر در تعيين جايگاه و موضع شهر و روستا و رابطه بين آن

ليت اقتصادي ناشي از امکانات بخشد. نوع فعااقتصادي است که يکپارچگي فضايي را توسعه مي

اي و روستاهاي پيراموني آن است. توليد و عرضه کاال از شهر به روستا و صدور مساعد ناحيه
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 دهدمحصوالت کشاورزي و دامپروري از روستا به شهر ارکان اساسي روابط اقتصادي را تشکيل مي

 (.131:1396)صحنه و همکاران به نقل از شکويي،

عامل مورد بررسي قرار گرفت و براساس آزمون  7در بعد اقتصادي که  5لبراساس نتايج جدو

آزمون تي مورد سنجش قرار گرفتند، نتايج نشان داد از هفت مورد بررسي همگي باالي ميانگين 

 67نشان داد که بيشترين سهم تغييرات پاسخگويي در اين بخش 2بوده است. نتايج حاصله جدول

    عامل انحراف از  (5درصد کم بوده است. براساس شکل) 14درصد متوسط و 19درصد زياد 

درصد بيشترين تاثير شهر سنندج بر نواحي پيراموني خود در بعد  72هاي کشاورزي با فعاليت

هاي اقتصادي بوده است. بعد از آن جريان سرمايه، از طريق مراجعات بانکي و سرمايه گذاري فعاليت

کند. بعد از آن درصد پيوند شهر و روستا را تبيين مي 71ش از صنعتي در اطراف روستاهاي شهر بي

درصد، ارزش قيمت زمين و مسکن  69عامل هاي جريان مواد اوليه و تنوع شغلي با بيش از 

درصد و کمترين پيوند شهر و روستا در ابعاد اقتصادي در بخش  63درصد، درآمد خانوار با 65

 ير کاربري اراضي زراعي به مسکوني است.توليدات کشاورزي بوده که نتيجه آن تغي

 
 ( میزان تاثیر روابط شهر و روستا در ابعاد اقتصادی6جدول)

 متغير
 کم متوسط زياد

med df sig 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 000/0 3 6/3 11 40 10 36 79 292 جريان سرمايه

 000/0 3 5/3 7 26 23 85 70 251 جريان مواد اوليه

 000/0 3 3 23 84 35 128 42 156 توليدات کشاورزي

 000/0 3 3/3 16 60 25 92 59 216 ارزش زمين ومسکن

 000/0 3 5/3 12 44 15 56 73 268 تنوع شغلي

 000/0 3 6/3 10 38 9 32 81 298 انحراف از کشاورزي

 000/0 3 2/3 16 58 35 128 51 182 درامد خانوار

 

 
 بر حسب درصد یرامونیپ یشهر با روستاها وندیپ بی( ضرا5شکل)
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 روابط شهر با پیرامون از بعد اجتماعی و فرهنگی -2-3-5

توان در زير ها را ميشهر با روستا از جهات اجتماعي و فرهنگي متفاوت است، اين تفاوت

 -شهري، روابط انساني هاي مانند فرهنگ بهداشت شهري، توجه به مسائل زيست محيطيمجموعه

هاي محلي، نحوه هاي مذهبي، لباسهاي روزمره و شبانه، توجه به ارزش وآئيناداري و معاشرت

را هايي شکاف طبقاتي گذاران اوقات فراغت و ... شهر با روستا متفاوت است. چه بسا چنين تفاوت

قبول زحمت و ناچاري تن  جهت سازگاري با فرهنگ شهري بعضاً بابيشتر نمايان کرده و روستايي 

هاي فرهنگي دهند و چه بسا همين تفاوتبه پذيرش برخي از ارزش هاي فرهنگ و رفتار شهري مي

 هاي اجتماعي را گسترش دهد. و رفتارهاي اجتماعي روستائيان با شهريان موجب تنش و آسيب

ار گرفت. نتايج عامل مورد بررسي قر 7در بعد اجتماعي و فرهنگي که  6براساس نتايج جدول 

درصد  23درصد زياد 51حاصله از آزمون تي نشان داد که بيشترين سهم تغييرات در اين بخش

هاي، درصد کم بوده است. در اين راستا بيشترين سهم پيوند شهر با روستا در عامل26متوسط و 

يي براي هاي فرهنگ روستايي است. به عبارتي روستااختالط با اقوام و عدم پايبندي به ارزش

سازگاري با فرهنگ شهري به فرهنگ اصيل خود پشت کرده و به طرق مختلف فرهنگ شهري را 

ها، سهم زنان بيش از مردان بوده و مردان وارد ادبيات زندگي خود کرده است. بيشتر اين سازگاري

يق غالباً جهت امرار معاش در شهر فعاليت دارند اما سهم زنان از جنبه روانشاختي آن از طر

باشند. بعد ، سعي در پر کردن کمبودهاي رواني خود مياري فرهنگ لباس و حتي تغيير لهجهسازگ

مهاجرت که نشان از موقعيت مناسب روستاها از نظر فاصله و قيمت مسکن دارد که  هاياز آن عامل

ط با هاي مرتبآورند. در مقابل عاملبه اشکال مختلف مهاجرين روستايي به اين نواحي پناه مي

هاي اجتماعي مانند ميزان مشارکت، اعتماد عمومي و انسجام اجتماعي در سطح نازل بوده و سرمايه

 کمتر از حد ميانگين بوده است.

 
 یروابط شهر و روستا در ابعاد اجتماع ریتاث زانی( م7جدول)

 متغير
 کم متوسط زياد

 ميانگين
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

ي مشارکت اجتماع

 )طرح/انتخابات/مجالس/همياري (
151 41 80 22 137 37 7/2 

انسجام 

 (يفرهنگ/يزبان/يقوماجتماعي)همگني،
142 39 85 23 141 38 6/2 

 6/2 37 138 27 98 36 132 اعتماد عمومي)امانت داري/راز داري ...

 3/3 17 63 22 81 76 224 اختالط با اقوام)ازدواج/اجاره نشيني/...

ي به اداب و سنن)پذيرش عدم پايبند

 فرهنگ شهري 
170 72 170 17 28 8 6/3 

 5/3 13 48 15 56 72 264 مهاجرت)فصلي/دائمي و..
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 بر حسب درصد یرامونیپ یشهر با روستاها وندیپ بی( ضرا6شکل)

 

 روابط شهر با پیرامون از بعدکالبدی-3-3-5

هاي ها است. مدلترين رابطهترين و واقعير و روستا از ملموسفضايي بين شه -رابطه فيزيکي

ها، شهر و حومه، اقمار و غيره و حتي مطالعات هاي نفوذ، پسکرانهپيرامون، حوزه-معروف مرکز

(. 32:1395)قنبري: فضايي بين شهر و روستا دارد-اي، همه حکايت از رابطه فيزيکيناحيه

   هاي حمل و نقل طبيعي وروابط فيزيکي و از طريق شبکهيکپارچگي فضايي جوامع اساساٌ از 

راه به عنوان شرايان هاي  (.shokoee,2001:270هاي حمل و نقل انسان ساخت بوجود مي آيد)شبکه

ريز براين سازد. از اين رواقتصاددانان برنامهاجتماعي که روستا را به شهر متصل مي –اقتصادي 

 سازند.مانند که خون را به اعضاي بدن منتقل ميهايي ميمويرگباورند که راه ارتباطي همانند 

( هشت عامل در بخش کالبدي براساس آزمون آزمون تي مورد سنجش 4براساس جدول شماره)

ها نشان داد که ضريب تغييرات در دادهدر جدول فوق نشان داده شده است. قرار گرفته و نتايج آن 

ها تقريبا نزديک به هم ت. بدين معنا که ضريب تغييرات عاملميان متغيرها چندان قابل توجه نيس

 نيدر اکم بوده است. 18متوسط و  5/32زياد،  6/49است. با اين وجود بيشترين سهم تغييرات با 

دهد که چشم انداز نامناسب هاي روستايي با شهر سنندج نشان ميپيوند عاملسهم  نيشتريراستا ب

نه، موجب گرديده فيزيکي آن و عدم نظارت بر ساخت و سازهاي شبا روستا در نتيجه تحوالت و رشد

هاي ، بدقواره و نامنظم جلوه کند. اين موضوع ارتباط مستقيمي با مقوله مهاجرتچشم انداز روستا

هاي اطراف روستا و به دنبال آن ساخت و سازهاي نامنظم و غير مجاز، چهره روستايي و خريد زمين

درصد، که بي تاثير  64است. در کنار آن عامل نوع معماري مسکن با ضريب روستا را مخدوش کرده 

هاي روستايي از يک الگوي معماري تبعيت نکرده و در چشم انداز روستا نبوده، موجب سکونتگاه

)بادوامي( و  گردد. نوع مصالحتداخل سنت و مدرنيته در معماري روستا به تعدد و فراوان مشاهده مي

درصد، متاثر از فضاي شهر از نظر خريد مصالح، سبک معماري و طراحي  62با نوع مسکن هريک 

از ديگر عامل هاي تاثير گذار شهر و تبديل آن به زمين هاي مسکوني  آن، عامل تغيير کاربري اراضي

بر روستا بوده که در فضاي داخل روستا نيز شاهد تغيير کاربري از مسکوني به مشاغل خدماتي بوده 

 مبين تاثيرات کارکردي فضاي شهرسنندج بر روستاهاي پيراموني است. 61اثير که ضريب ت
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 ( میزان تاثیر روابط شهر و روستا در ابعاد کالبدی8جدول)

 متغير
 کم متوسط زياد

 df sig تي
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 3 000/0 3 22 81 4/26 89 2/24 198 نوع مسکن

تغيير کاربري اراضي 

 اورزيکش
169 

46 
97 26 102 28 

9/2 000/0 3 

 3 000/0 8/2 30 109 35 130 35 129 حفظ محيط زيست

 3 000/0 3 27 99 24 88 49 188 ي خدماتيکاربر رييتغ

 3 000/0 9/2 23 85 25 91 52 192 تغيير کاربري مسکوني

 3 000/0 3 17 63 30 111 53 194 نوع معماري سنتي

 3 000/0 1/3 19 69 33 123 48 176 نوع مصالح

 3 000/0 3/3 18 68 20 72 61 228 چشم انداز روستا

 

 
 ( ضرایب پیوند شهر با روستاهای پیرامونی بر حسب درصد7شکل)

 

 روابط شهر با پیرامون از بعد اداری و خدماتی-4-3-5

 يروستاها ازيامکانات و خدمات مورد ندر ارائه  يتيبا اهم ارينقش بس ييمراکز خدمات روستا

 ليتحرك و م جاديا يبرا يگاهيبه عنوان پا يمراکز خدمات رسان رايز باشند؛يتحت نفوذ خود دارا م

درسه سطح  ييروستا يفضاها ي. امروزه ساماندهشونديم يتلق ييروستا يدر نواح ستنيبه ز

فوق با توجه به  يهر کدام از فضاها يابيو البته مکان شوديمجموعه و حوزه انجام م ظومه،من

و عوامل  يادار -ياسيس ماتيتقس ،ييربنايز -يشبکه ارتباط ت،يجمع يدسترس ،ييايجغراف تيموقع

 .ردگييانجام م يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد

در بررسي ابعاد اداري و خدماتي به منظور تبيين ارتباط و پيوند روستا با شهر، هفت عامل در 

و خدماتي انتخاب و براساس آزمون آزمون تي مورد سنجش قرار گرفته و نتايج آن در بخش اداري 

درصد؛ متوسط با 1/48نشان داده شده است. براين اساس بيشترين سهم تغييرات زياد با  5جدول 

درصد است. در ارتباط با تاثيرات پيوند شهر سنندج با روستاهاي  7/19درصد و کم با  2/32
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)دسترسي به وسايط حمل و نقل عمومي و شخصي( با  نشان داد که عامل ارتباطيپيراموني نتايج 

درصد؛ خدمات اداري و  66)دسترسي به خدمات آموزشي شهر( با  درصد، عامل خدمات آموزشي 68

درصد در عامل زيربنايي با  63درصد، خدمات زيربنايي و عمومي و کشاورزي هريک با 64سياسي با 

باشند اما در زمينه دسترسي به آب سالم آشاميدني سالم ها به نزديک ميدرصد، گرچه روستا 59

تصفيه شده در محدوديت قرار دارند، عامل خدمات بهداشت و درمان و همچنين خدمات رفاهي 

باشند. در بخش بهداشت و درمان و محيط درصد از فضاي شهري مرتبط مي 54و  59هريک با 

 هايي از قبيل جمع آوري و دفن زباله، عدم آسفالت يتزيست، روستاها با مشکالت و محدود

روستا و گرد وغبارهاي پائيزي موجب آلودگي هواي روستا مي شود از طرفي هم وجود  هايخيابان

ها و باال بودن تعداد جمعيت آن ها يک تهديد براي روستائيان حيوانات ولگرد اهلي مانند سگ

معموال روستاهاي پيراموني جهت گذاران اوقات فراغت  گردد. در بخش رفاهي و تفريحيمحسوب مي

 کنند. به اطراف و پارك هاي نزديک شهر مراجعه مي

 
 اداری -( میزان تاثیر روابط شهر و روستا در ابعاد خدماتی9جدول)

 متغير
 کم متوسط زياد

med df sig 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 3 000/0 3/3 9/14 55 9/26 99 2/58 214 خدمات آموزشي

 3 000/0 9/2 25 92 2/30 111 8/44 165 خدمات بهداشت و درمان

خدمات زيربنايي)آب، برق، 

 گاز و...

196 53 98 27 74 20 1/3 000/0 3 

 3 000/0 7/2 2/30 110 3/36 132 5/33 122 خدمات رفاهي

 3 000/0 4/3 7/8 32 6/35 131 7/55 205 خدمات ارتباطي

 3 000/0 2/3 1/17 63 2/30 111 7/52 194 سياسي -اداريخدمات 

 3 000/0 1/3 2/18 67 6/32 120 2/49 181 خدمات کشاورزي

 

 
 ( ضرایب پیوند شهر با روستاهای پیرامونی بر حسب درصد8شکل)
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با توجه به داده  درجمع کلي از شاخص هاي مورد بررسي در روستاهاي پيراموني شهر سنندج و

هاي مورد بررسي که در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، کالبدي و خدماتي و اداري 

انجام گرفت، در بخش نهايي اقدام به مقايسه تغييرات در چهار ابعاد مورد نظر گرفته شده است. 

لف به شرح ذيل است. داد که ميانگين تاثيرات عامل ها در ابعاد مخت نشان 9نتايج براساس جدول 

 63درصد، سپس ابعاد اجتماعي با ضريب پيوندي  67در ابعاد اقتصادي با بيشترين ضريب تاثير

ترين درصد به ترتيب بيشترين و کم 61درصد، کالبدي با  62درصد، اداري و خدماتي با ضريب تاثير 

مجموع نتايج نشان داد که  تاثير در پيوند روابط شهر سنندج با روستاهاي پيراموني داشته است. در

ابعاد مورد مطالعه هريک داراي ضريب باالي ميانگين بوده که نشان از تاثير گذاري عامل هاي مورد 

مطالعه بوده است که در عامل اقتصادي بيشترين تاثير و عامل کالبدي کم ترين ضريب تاثير را 

ميان گويه ها يکسان نبوده از اين رو  داشته اند. در ميان ابعاد مورد مطالعه بي شک ضريب تاثير در

 تيمالک نوسانات زمين و مسکن در ابعاد اقتصادي، خدمات آموزشي در ابعاد اداري و خدماتي،

)اجتماعي( بيشترين تغييرات را داشته، عامل قيمت داب و سننآبه  يبنديپا)کالبدي( و عدم  مسکن

ج تغيير قيمت داشته و در بخش زمين روستاهاي پيراموني به تناسب زمين هاي شهري سنند

اجتماعي و فرهنگي با ورود مهاجرين روستايي، به روستاهاي پيراموني شهر بيشترين درصد تغييرات 

از نظر وفاداري به آداب و سنن و.. را داشته بدين معنا اينها يک مرتبه تغيير رنگ داده و خود را با 

ا زنان بيشتر از مردان خود را با محيط شهري محيط و فرهنگ شهري انطباق داده اند. در اين راست

 مراجعه گردد.9انطباق داده اند.جدول 

 
 ( میانگین تاثیرات ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی و خدماتی و اداری10جدول)

 خدماتي-اداري کالبدي اجتماعي اقتصادي ابعاد مورد مطالعه

 62 61 63 67 ميانگين

 

 داتگیری و پیشنهانتیجه -6

شهري در منطقه مورد مطالعه به اشکال مختلفي از قبيل تحوالت -تاثيرات ناشي از پيوند روستا

اما آنچه از برايند اين تغيير و تحوالت  .کالبدي، اقتصادي،اجتماعي و فضايي ظهور و بروز يافته است

روستاهاي حائز اهميت است تاثيرات ناشي از گسترش شهر سنندج و تحوالت فضايي آن در تمامي 

پيرامون است. نوآوري موضوع از ان جاست که اولين بار است به صورت علمي روابط بين شهر 

گيري چنين رويداد فضايي شهري گيرد. شکلسنندج با نواحي پيراموني آن مورد کنکاش قرار مي

هاي گذشته است. واقعيت تاريخي فضاي درسنندج، نتيجه ناکارامدي مديريت شهري طي دهه

هاي محدود اي شهر سنندج گوياي اين مطلب است که تغييرات فضايي شهري صرفاً در بخشهتوسع

و معدودي از فضاي شهري انجام گرفته و شهر خود به خود خارج از مديريت شهري توسعه پيدا 

روستا را در خود ادغام کرده است. جالب اين  15کرده و طي اين روند طي سه دهه گذشنه بيش از 
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وستايي هنوز هم با گذشت چندين دهه داراي بافت سنتي و روستايي است. با توسعه که بافت ر

فضاي شهر به نواحي پيراموني، زيرساخت ها تغيير نکرده بافت روستايي با بافت شهري آميخته و در 

اين ميان حضور پادگان هاي نظامي در اطراف شهر خود مانع توسعه فضايي شهر و ايجاد ارتباط 

نواحي روستايي با مراکز شهري گرديده است. از نتايج مهم چنين شرايطي اين بوده که منطقي بين 

)زراعت( خود را از دست  روستائيان با فروش زمين زراعي به مسکوني نه تنها پايداري شغل اوليه

اشتغال ناپايدار،رانت بازي اراضي  نشيني، گسترش فقر،داده بلکه موجب گسترش حاشيه

موجب بهم باير جهت ساخت و ساز، در مجموع  يل اراضي زراعي به زمين هايروستا/شهري، تبد

ريختن بافت فضايي شهر از يک طرف و از هم پاشيدگي بافت فضايي کارکردي روستاها گرديده 

است. از نظر اقتصادي روستاهاي پيراموني، گرچه قيمت زمين آن ها باال رفته، اما اشتغال پايدار را به 

 ست. همراه نداشته ا

که مسافت کمتري از شهر سنندج دارند، نه تنها ستاهايي رو ،داد ننشا کلينتايج با اين وجود 

قدرت جذب مهاجرين روستايي بيشتر دارند بلکه روستاها مناسبات بيشتري با شهر سنندج داشته و 

ين ضريب )برازن، گريزه و..(. نتايج نشان داد ميانگ اندچه بسا عمالً در فضاي شهري ادغام شده

درصد بوده است. بيشترين 63پيوندي کل ابعاد اقتصادي، اجتماعي، کالبدي و خدماتي برابر با 

درصد، درميان عامل اقتصادي، انحراف از توليدات  67ضريب تاثير در عامل اقتصادي با ضريب 

جود درصد،بيشترين تاثير در پيوند شهر و روستا را داشته، و 72هاي کشاورزي با ضريب فعاليت

چنين ضريبي مبين تغيير کاربري اراضي از زراعي به مسکوني و کاهش توليدات کشاورزي است. 

به  يبنديعامل عدم پا در ميان شاخص اجتماعي، درصد، 63شاخص اجتماعي با ميانگين ضريب

درصد، که نشان از همسويي مهاجرين روستايي و ايجاد 74و سنن با ضريب تغييرات آداب و رسوم

هنگي با محيط شهري است. در شاخص کالبدي، عامل چشم انداز روستايي بيشترين ضريب پيوند فر

درصد، که مبين ساخت و سازهاي شبانه و غير قانوني سيما و چشم انداز روستا را  65تغييرات با 

 62ناموزون و بدقواره نشان در پيوند با شهر،نشان داده است. در شاخص اداري و خدماتي با ميانگين 

هاي ارتباطي مانند خط واحد و.. بيشترين تاثير در پيوند شهر با د،عامل دسترسي به شبکهدرص

 روستا را داشته است.

اهميت بررسي پيوند شهر با روستاهاي پيرامون سنندج از آن جهت بوده که شهر سنندج به 

قبيل انتقال  )تقاضاي زياد توليدات باغي( و بازار توليدات کشاورزي از عنوان مراکز جذب خدمات

مازاد کشاورزي باالخص محصوالت باغي، نيروي کار و عرصه خدمات و کاال به روستاهاي پيراموني 

نقش روستاهاي پيراموني باالخص آن دسته از روستاهايي که نقش خوابگاهي ايفا است. در مقابل 

اورزي در زمينه هاي کشآبادي پيرامون شهر به فعاليت 4آبادي بوده که 11مي کنند تعداد آن ها 

باغداري انبوه و مدرن اشتغال دارند. تراکم زياد جمعيت روستايي در اين نواحي از يک طرف و 

کمبود امکانات و خدمات روستايي، در کنار ناکارامدي مديريت روستايي موجب گرديده روستائيان 
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گيرد، نجام ميبيشتر به شهر وابسته و از طريق ساخت مسکن هاي شبانه که صورت غير قانوني ا

فاصله شهر سنندج با روستاهاي پيراموني روز بروز کمتر کنند. در واقع تجربه چند دهه گذشته در 

دهد ناکارامدي مديريتي امري متداول بوده چرا که درگذشته به زمينه توسعه شهر سنندج نشان مي

ال و پائين، قراديان و.. آبادي مانند غفور، حاجي آباد با 5دليل توسعه فيزيکي شهر سنندج بيش از 

خود به خود به فضاي شهر سنندج الحاق شدند. اين الحاق برمبناي برنامه ريزي و طرح جامع 

شهري نبوده بلکه تقاضاي زياد مسکن،موجب گرديد اين روستاها در فضاي شهري ادغام گردند. 

ر به نسبت پيامد چنين رخ دادهايي اين بوده، شهر سنندج جزو پنج شهر حاشيه نشين کشو

 (. 76:1390)بهرامي، جمعيت آن محسوب گردد

کلي نشان مي دهد، پيوند نواحي روستايي با شهر سنندج، در زمينه هاي مختلف بنديجمع

سياسي، کالبدي و.. زياد و گسترده است. هرچند تعامالت و پيوندها از نظر صوري زياد است -اداري

توسعه کالبدي روستا مهم نيست، زيرا تغييري در  اما از نظر ماهيتي و کارکردي، صرف ادغام و

مکاني شهر با روستاهاي -ساختارهاي روستاها بوجود نيامده است. پيامدهاي چنين توسعه فضايي

هاي اجتماعي و نهايتاً چشم انداز نامطلوبي از فضاي پيرامون، موجب گسترش حاشيه نشيني، آسيب

  د زمينه بحران هاي اجتماعي و امنيتي را بوجودشهر بوجود آمده که چنين وضعيتي به نوبه خو

 يمورد مطالعه امر هيدر ناح ييفضا يها انيحاکم برجر يفضا يضرورت بازشناس نيبنابرا آورد.مي

(،عبدي و 1392(،سعيدي وهمکاران )1393نتايج پژوهش قدير فيروزنيا) .است رياجتناب ناپذ

 کنند.( مطالب فوق را تاييد مي1395) همکاران

 دهد:يوند روابط شهر سنندج با نواحي روستايي نتايج زير را نشان ميپ

 سازمان فضايي شهر سنندج از يک ساختار منسجم و کارامد مديريتي برخوردار نيست. -

روابط شهر سنندج با روستاهاي پيراموني خود در واقع يک سو بوده و روستاهاي پيراموني  -

 نقش خوابگاهي براي شهر سنندج دارند.

تائيان تامين معاش و نيازمندي هاي روزانه و کارهاي اداري خود را در فضاي شهر روس -

 کنند.سنندج جستجو مي

چشم انداز کالبدي روستاها متاثر از فضاي شهري با اين تفاوت داراي بافتي درهم و برهم و  -

 بدقوارگي که در چشم انداز آن ها قابل مشاهده است.

نظر شبکه هاي زيربنايي و تاسيساتي از يک تعادل فضايي  انداز روستاهاي پيراموني ازچشم -

 برخوردار نيستند.

از نظر اقتصادي و منابع توليدي، روستاهاي پيراموني از شرايط يکساني برخوردار نبوده به  -

روستاهاي است داراي اقتصاد خدماتي وابسته به  8طوري که بخش شرقي شهرسنندج که تعداد 

شمالي شهرسنندج داراي اقتصاد باغداري کارا و فعال است. دليل آن  شهر بوده. و روستاهاي بخش

 دسترسي به خاك حاصلخيز و برخورداري از منابع آب سد قشالق. 
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 گردد:درپايان جهت بهبود روابط شهر با روستاهاي پيراموني موارد پيشنهادي ارايه مي

کالبدي به منظور ساماندهي اهتمام جدي به مديريت روستاهاي پيراموني شهر سنندج، از نظر-1

 ها.مکاني آن -توسعه فضايي

اجرايي کردن طرح هادي و بعضاً طرح بازنگري هادي در روستاهاي پيراموني شهر سنندج با  -2

 رويکرد روستا/شهري نه صرفاً روستايي.

هاي و توجه و اهتمام جدي به مسائل زيست محيطي از قبيل انتقال شبکه فاضالب، بهسازي جاده-3

 هاي خاکي روستا، تهيه آب سالم آشاميدني به روستا.آسفالت کردن کوچه

هاي هاي اجتماعي از طريق مشارکت روستائيان در امر فعاليتبه منظور باال بردن توان سرمايه-4

هاي توليدي کوچک به اطراف روستا،ضرورت هاي صنعتي و کارگاهتوليدي و خدماتي، انتقال طرح

 اجتناب ناپذير است.
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