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  )شهر سنندج: مورد(هاي غيررسمي  تحليل سطح پايداري شهري در سكونتگاه
  

   دانشگاه تهران،دانشيار دانشكده جغرافيا ـ *مهدي قرخلو
  ، دانشگاه تهرانريزي شهري برنامهو دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا  ـ  كند ناصح عبدي ينگي
  ريزي شهري، دانشگاه تهران برنامهدانشجوي دكتراي جغرافيا و  ـ  شهركيسعيد زنگنه

  
  6/9/1387:  تأييد نهايي   26/9/1386: پذيرش مقاله

  
  چكيده

محيطـي،   با مطرح شدن توسعه پايدار شهري و لزوم توجه به همة ابعاد وجودي شـهر ـ اعـم از زيـست    
هاي غيررسـمي وارد فـاز    ر شهري، مشكل سكونتگاههاي توسعه پايدا عنوان پايه اقتصادي و فرهنگي ـ به 

مطالعاتي جديدي شده است و محققان علوم انساني با ديدي كلي و نگـاهي جغرافيـايي، پديـدة اسـكان                    
 70هاي گذشته و تا قبل از دهـه           اين پديده كه در سال    . دهند  در شهرها را مورد مطالعه قرار مي      غيررسمي  

 به بعد با گسترش ابعاد آن، نـه تنهـا   70عريفي مورد توجه بود؛ از دهه در ايران فقط از لحاظ توصيفي ـ ت 
اي را تحـت تـأثير        هاي غيررسمي، بلكه در برخي از موارد يك ناحيه و حتي منطقه             خود محدودة سكونتگاه  

در مقاله حاضر براي دسـتيابي بـه هـدف تحقيـق، كـه همانـا تحليـل ميـزان پايـداري                       .داد  خود قرار مي  
 غيررسمي شهر سنندج است، از روش تحليلي ـ توصيفي با استفاده از تعيين متغيرهايي در  هاي سكونتگاه

هـا، نـوع      محيطي پايداري شهري مانند شيب، سـرانه        گانة اجتماعي، اقتصادي و زيست      هريك از ابعاد سه   
نتـايج  . مصالح ساختماني، درصد باسوادي، نوع شغل، درصد بيكاري و درآمد خانوار استفاده گرديده اسـت  

  .دارد كه ميزان پايداري در تمامي متغيرهاي انتخاب شده بسيار پايين است حاصل از اين تحقيق بيان مي
  

اســكان غيررســمي، توســعه پايــدار شــهري، پايــداري اجتمــاعي ـ فرهنگــي، پايــداري  : هــا واژه كليــد
  .محيطي، سنندج زيست

  
  مقدمه

ويـژه   هـا ـ بـه    ريـزي  درآمد در برنامـه  انگاري اقشار كم ز سويي ناديدهاسكان غيررسمي، پديدة نابرابري و فقر اقتصادي و ا
فقـر اقتـصادي و   . گـردد  هاي تمركز ثروت نمودار مـي  هاي كالبدي و مسكن شهري ـ است كه اغلب در حوزه  ريزي برنامه

واشـي فقـر بـه      توزيع و تمركز جغرافيايي نابرابر ثروت در كشورهاي در حال توسعه موجب مهاجرت گستردة جمعيت از ح                
. اي بهتر گرديده اسـت   هاي اشتغال، درآمد، خدمات بيشتر و اميد به آينده          منظور برخورداري از فرصت     سوي مراكز ثروت به   

در اين فرايند، مهاجران به شهرها به خاطر عدم توان و جذب اقتصادي در مـتن و زنـدگي در فـضاي داخلـي شـهرها، در            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * E-mail: mehdegh@ut.ac.ir 09123302381: نويسنده مسئول  
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با رشد سريع جمعيت جهان و تمركـز آن  ). 29، 1385شيخي، (يابند  سمي اسكان ميصورت غيرر حواشي و پيرامون آنها به  
انداز بلندمدت جوامع انساني مطرح گرديـد     عنوان مؤلفه اساسي تأثيرگذار بر چشم       در شهرها، مفهوم توسعه پايدار شهري به      

)Auclair, 1997, 12 .(   علمـي و  هـاي   در برابـر ديـدگاه  توسعه پايدار كه طي دهه اخير به تدريج بـه الگـووارة جديـدي 
عملي مسلط در دنيا بدل شده، واكنشي است در برابري فرايندي از توسعه كه چه در يك مقطع زماني بـراي                     هاي    سياست

صـرافي و   (يافتة كنـوني قابـل اسـتمرار و پايـدار نيـست               زمين و چه در طول زمان، حتي براي اقليت توسعه         تمام ساكنان   
عة فيزيكي شتابان و نامتعادل شهرها، پيامدهاي نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و كالبدي داشـته              توس). 40،  1385محمدي،  

عنـوان چالـشي      يكي از آثار و پيامدهاي توسعه فيزيكي ناموزون و نامتعادل شهري، اسكان غيررسمي است كـه بـه                 . است
 همة شهرهاي جهان به نوعي با پديده        هامروز). 218،  1385نقدي و صادقي،    (شود    فراروي توسعه پايدار شهري مطرح مي     

هايي در انگلستان اشاره كرده است و آن را ناشي            وجود زاغه   صد سال پيش به     انگلس يك . اسكان غيررسمي مواجه هستند   
البته امروزه شهرها فقط از لحاظ كالبدي مورد تهديـد  ). Mumtaz and Bahar, 2001, 105(داند  از انقالب صنعتي مي

ها تهديدي براي شـهرها   ها در معرض تهديدند و هم كاركرد اين سكونتگاه      هم افراد ساكن در اين سكونتگاه     نيستند، بلكه   
 داراي رشـد متعـادل و مـوزون         ،هاي مختلف   اي است كه در آن شهرها از جنبه         توسعة پايدار شهري توسعه   . آيد  شمار مي   به

موجب بر هم خوردن اين نوع توسعه اسـت و از عوامـل             شود كه      عوامل متعددي مشاهده مي    ،در شهرهاي امروزي  . باشند
 ميليـون نفـر از      8طبق آمارهاي موجود، حـدود      . بسا مهمترين آن اسكان غيررسمي است       آيد و چه    شمار مي   كننده به   تهديد

ن همي). 39،  1384صرافي و محمدي،    (كنند    ها و در حاشيه يا درون شهرها زندگي مي          جمعيت ايران در اين نوع سكونتگاه     
هاي ناپايـداري اسـكان غيررسـمي در          در اين مقاله سعي شده است به جنبه       . كند  امر ضرورت پرداختن به آن را توجيه مي       

  . شهر سنندج پرداخته شود
  

  هاي مربوط به اسكان غيررسمي ديدگاه
 دارد، اسـكان    يكي از آثار و پيامدهاي توسعه فيزيكي ناموزون و نامتعادل شهري كه بر پايداري شـهري تـأثيري مخـرب                   

انـد،    شان پرداخته   هاي   مكاتب و انديشمندان بسياري به ارائه ديدگاه       ،گيري اين مسئله    در تبيين علل شكل   . غيررسمي است 
  .شود كه در ادامه به آنها اشاره مي

  
  ديدگاه ليبرال

هـاي شـهري      سـكونتگاه «است كه با مقاله مشهور خـود بـا عنـوان             1هاي ديدگاه ليبرالي، جان اف ترنر       از مهمترين چهره  
. ويژه امريكاي التين و جنوب شرقي آسـيا پرداختـه اسـت       هاي غيررسمي جهان سوم، به      به مطالعة سكونتگاه  » شده  كنترل

پيـدايش و گـسترش   (شود و واقعيت موجود       درگير نمي ) هاي غيررسمي   چرايي پيدايش سكونتگاه  (ديدگاه ليبرال با حقيقت     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. John F. Turner 
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انگارد، لذا به ارائه   و از تبعات نظامي جهاني موجود كه در مجموع مورد قبول است، مي          را قهري ) هاي غيررسمي   سكونتگاه
طور كلي، ايـن اواخـر از ديـدگاه اغلـب اقتـصاددانان               به). 97،  1374پيران،  (كند    هايي در سطوح مختلف بسنده مي       حل  راه

شـد كـه مهـاجرت        آمد و تصور مـي      شمار مي   ليبرال غربي، مهاجرت از روستا به شهر در فرايند توسعه اقتصادي مطلوب به            
شوند تا نيروي كار مورد نياز رشد  داخلي، فرايندي طبيعي است كه نيروي كار اضافي به تدريج از بخش روستايي خارج مي         

  ).381، 1366تودارو، (و توسعه صنعتي را تأمين كنند 
  

  ديدگاه اقتصاد سياسي فضا
كوشد با ريشه مـسئله       پردازد و مي    هاي مختلف مي    ا به علل پيدايش سكونتگاه    برخالف ديدگاه ليبرالي، اقتصاد سياسي فض     

نـسبت  ) امپرياليـسم (شهري در نظام شهري و ناهمگوني اين نظام را تماماً به عوامل بيروني                اين ديدگاه، تك  . درگير شود 
ت اقتـصادي و سـرانجام تغييـر        دهد و حل مسئله را در تغيير ساختار حاكم بر كار، توليد و توزيع و مصرف يعنـي سـاخ                     مي

كند و لذا دستورالعملي براي برخورد مقطعي و موردي براي پديده اسكان غيررسمي نـدارد و                  وجو مي   بنيادين جوامع جست  
بـسا ريـشة درد را نيـز          پندارد كه چه    مسكّني مي آنها را   داند و در بهترين حالت        هاي موردي و مقطعي را كارساز نمي        نسخه

  ).97، 1374پيران، (كند  مخفي مي
  

  ديدگاه غيرليبرال
پردازان مكتب وابستگي   ميالدي، برخالف انديشمندان ليبرال، گروه ديگري از متفكران ـ از جمله نظريه 70 و 60در دهه 

زا و جريان صنعتي شدن وابسته، شهرنشيني شـتابان و   دارند كه الگوي توسعة وابسته و برون در امريكاي التين ـ بيان مي 
هاي ساختاري جامعه     يابد و عدم تعادل     مگوني را به دنبال دارد و به موازات رشد نامتعادل، نابرابري درآمدها افزايش مي             ناه

در اين ديدگاه، اسكان غيررسمي شهري درواقع فرايند انتقال فقر و محروميـت             ). 17،  1381يوسفي،  حاج  (گيرد    شتاب مي 
 اقتصادي، اجتماعي و سياسي نامتوازن و ناعادالنه، جمعيت شناور در شهرها            هاي  بر اثر عملكرد نظام   . روستا به شهرهاست  

اين . اند آورده دست مهاجر ـ ساختار، روابط و كاركردهاي اجتماعي متضادي را در شهرها پديد مي  ـ ازجمله روستاييان تهي
آنـان بـر   . كننـد  تعارف زندگي مـي اند و در فضاهايي فاقد ساختار سكونتي م         مهاجران در جامعه شهري جذب و ادغام نشده       

آورند كـه در عـين حـال      شهري را پديد مي،هاي نامتعارف و محقر روي زمين ديگران، با خودسازي و خودياري سكونتگاه    
  ).Guander, 1982, 38(آيد  شمار مي وارد به مأمني هم براي ساير مهاجران تازه

  
  گرايان جديد ديدگاه جامعه

اي در جوامـع   هـاي حاشـيه   گرايان جديد، اسكان غيررسمي و پيدايش گروه گرا و جامعه    ب جامعه از ديدگاه انديشمندان مكت   
شهري كشورهاي در حال توسعه ناشي از عملكرد روند طبيعي تضاد ميان كار و سـرمايه اسـت و پيامـد قهـري عملكـرد                         

وزون اقتـصادي و بـروز تـضادهاي        داري يعني تمركـز و انباشـت سـرمايه، رشـد نـام              قوانين حاكم بر نظام اقتصاد سرمايه     
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) زمين، تضاد بين زندگي شهري و روستايي، تضاد طبقاتي و نظاير اينهـا              دار و بي    تضاد اراضي بين دهقانان زمين    (اجتماعي  
داري، بروز تضادها و مشكالت اجتمـاعي از جملـه پيـدايش              است و بنابراين، در جريان تحوالت ناهماهنگ جامعه سرمايه        

  ).14، 1381حاج يوسفي، (ناپذير است  در شهرهاي بزرگ اجتناباسكان غيررسمي 

  هاي زماني و نحوه برخورد با اسكان غيررسمي هاي مختلف، نگرش، دوره ديدگاه. 1جدول 

  نحوره برخورد  دوره  نگرش  ديدگاه
  ناديده گرفتن  1960تا دهه   اي گذرا مسئله  ليبراليسم
  ه و تخريبتخلي  1970 تا 1960  اي چركين غده  كار محافظه

  خودياري  1980 تا 1970  داري ريشه در نظام نابرابري سرمايه  راديكال
  مسكن عمومي  1980 تا 1950  رويكرد قانوني و بوروكراتيك  نئوليبراليسم
  بهسازي  1990 تا 1980  فرهنگ فقر  اسكار لوئيس
  توانمندسازي   تا كنون1990  المللي تغيير در نگرش نهادهاي بين  چارلز آبرامز

  ---  ---  آلونك و نابرابري  ستاكسا
  146، 1385 ايراندوست، :منبع     

  

ترين حقـوق بـشر    اي امروزه در جهان، سياست تخريب و تخليه اجباري اسكان غيررسمي كامالً مطرود و خالف پايه           
ح تـدريجي در مـسير      حـل مداراگرايانـه و يـا اصـال          راهرسـد،     نظر مي   بهدوستانه    بينانه و نوع    دانسته شده است و آنچه واقع     

ـ  حلي براساس بسيج سرمايه دروني اين سكونتگاه چنين راه. است» رسمي«شهر يكپارچگي با  كه مهمترين آن نيـروي   ها 
  ).9، 1381صرافي، (كنندگي بخش عمومي فكر شده است  انگيزه است ـ و با ياري و تسهيلكار جوان و با 

  

  
  هاننشيني شهري در ج روند فقر و حاشيه. 1شكل 

  UN-HABITAT annul reports, 2005 :منبع        
نـشيني    گردد، در بين سه طبقه جمعيت روسـتايي، جمعيـت شـهري و حاشـيه                 مشاهده مي  1طور كه در شكل       همان  

حـل بـراي آن       تـرين راه  نـشيني شـهري اسـت كـه به          شهري، بيشترين افزايش جمعيتي و نرخ رشـد مربـوط بـه حاشـيه             
  . آيد شمار مي جتماعات بهتوانمندسازي اين نوع ا
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  روش تحقيق
گسترة جغرافيايي وسيعي دارد و افـراد جامعـه آمـاري    ) هاي غيررسمي شهر سنندج محله(محدودة مورد مطالعه از آنجا كه   

هاي اين تحقيـق      نامه  در پرسش . نامه استفاده شده است     گيري و پرسش    آوري اطالعات از روش نمونه      نيز زيادند، براي گرد   
كند،   هاي فرضي كه تنظيم مي      تواند با استفاده از مقياس اسمي يا عددي و پاسخ           هاي بسته كه در آن محقق مي        از پرسش 

صـورت   بـرداري از جامعـة آمـاري مـورد مطالعـه، بـه             نمونـه . اطالعات موردنظر را به دست آورد، بهره گرفته شـده اسـت           
 عدد  150هاي مورد پرسش      تعداد نمونه . نتخاب خانوارهاست كشي در ا    برداري احتمالي ساده و استفاده از روش قرعه         نمونه

  : هستند كه براي تعيين اين حجم نمونه از فرمول كوكران كه به شرح زير آمده، استفاده شده است
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n =  ،تعداد حجم نمونه  
N = ،حجم كل جامعه آماري  
P = ني نسبت درصد افرادي كه داراي صفت مورد مطالعه هستند، درصد توزيع صفت در جامعه آماري يع  
q = اند؛ و  درصد افرادي كه فاقد آن صفت در جامعه  
D =                      تفاضل نسبت واقعي صفت در جامعه با ميزان تخمين محقق براي وجود آن صفت در جامعه، كه حداكثر نـسبت آن
  ).117، 1381نيا،  حافظ( درصد است 5تا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  گانة پايداري شهري شده در ابعاد سه هاي انتخاب  شاخص.2شكل 
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هاي اقتصادي، كالبدي و اجتمـاعي ـ    كه با توجه به ناهمگني ويژگياست گيري از جامعة آماري سعي شده  در نمونه
  .ها باشد شده تا حدودي معرف تمامي محله ها، جامعه آماري انتخاب فرهنگي اين محله

گانة فيزيكي ـ كالبدي، اجتماعي ـ فرهنگـي و اقتـصادي تعريـف        شهري، ابعاد سهدر پژوهش حاضر، براي پايداري
اي كـه     گونه متغيرهايي انتخاب شده است، به    مذكور  منظور مشخص ساختن سطح پايداري، در هريك از ابعاد            گرديده و به  

بـاالتر، ميـزان پايـداري در     بررسي هر يك از متغيرها در مورد محدودة مورد مطالعه و مقايسه بعـضي از آنهـا بـا سـطوح                      
  .دهد هاي غيررسمي را نشان مي سكونتگاه

  
  هاي تحقيق يافته

  هاي غيررسمي شهر سنندج  ايش محلهدمحدودة مورد مطالعه و روند پي
هرچند سكونت قوم كُرد در منطقة كردستان تاريخي چند هزار ساله دارد، اما از پيدايش و بناي شهر سنندج زمان زيـادي                      

سليمان خان اردالن به انگيزه نظامي و ايجاد مركزيت سياسي بـراي حكومـت، هـسته                . ق.  هـ   1046 سال   ر د .گذرد  نمي
 1340اين شهر تا سال     ). 88،  1384فرهودي و محمدي،    (بنا نهاد   » سينه«اي در كنار روستاي       اوليه سنندج را بر روي تپه     

اين دوره به بعد شهر از حالت ايستايي شهرنشيني خارج شده           ولي از   . داراي حالتي از شهرنشيني ايستا و طبيعي بوده است        
 سـاله   350، رشد كالبدي شهر معادل دوره       1357طوري كه از اين دوره تا سال          به. شود  و وارد مرحله شهرنشيني سريع مي     

اي كـشاورزي   ه   هكتار از زمين   800 به بعد بيش از      1345از سال   . تاريخ شهر بوده و جمعيت آن نيز دو برابر گرديده است          
آباد، كميز، فرجه، كاني كوزله، قراديان، چهارباغ، قطارچيان و دگايران بـه محـدوده    آباد، شريف آباد، عباس   روستاهاي حاجي 

آباد، خانقاه و قشالق هم مورد        اند، ضمن آنكه اراضي كشاورزي روستاهاي گريزه، نايسر، دوشان، حسن           شهري ملحق شده  
  ).98، 1384پوراحمد و حبيبي، (اند  ربري داده شدههجوم واقع شده و يا تغيير كا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعيت محدوده مطالعاتي در تقسيمات سياسي كشور و استان. 3شكل 
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هاي بعد و با رشد سريع و عدم توجه به امكانـات بـالقوه شـهر، نارسـايي و مـشكالتي در سـازمان                          تدريج در دوره    به
دهنده و كمبود فضاهاي بـاز   هنگ و نابجاي فضاي خدماتي، نبود فضاي خدماتفضايي ـ كالبدي شهر از قبيل رشد ناهما 

، 1382پوراحمد و ديگران،    (غيررسمي در فضاهاي اطراف شهر شده است        شهري، موجب پديد آمدن فقر شهري و اسكان         
گان بالفـصل   درآمـد شـهر، كـه از وابـست          تدريج مهاجران روسـتايي و اقـشار كـم          هاي اصلي، به    گيري محله   با شكل ). 20

وجـود    هاي پيراموني شهر سنندج را به       اند و سكونتگاه    هاي مركزي مستقر شده      محله  اند، در خارج از محدودة      ها بوده   فئودال
سو با چنـين رونـدي        شوند، هم   اكنون جزئي از بافت قديم شهر محسوب مي         كه هم » آباد باال و پايين     جور«محله  . اند  آورده

  ). 1365فرافزا، (اند  شكل گرفته
، ساختار اجتمـاعي ـ اقتـصادي شـهر سـنندج هماننـد       40هاي آغازين دهه  دنبال اجراي اصالحات ارضي در سال به

درواقع نضج اوليه اسكان غيررسـمي شـهر سـنندج در           . شود  بسياري از شهرهاي ديگر ايران دستخوش تغييرات جدي مي        
. شـود  ه به وضوح و روشني در ساختار كالبدي شهر نمايان مييابد و در اواخر اين دور  تشكيل مي 1355تا   1345هاي    سال

ـ   بحرانافتد كه اوج  اتفاق مي 1355-1365هاي  بيشترين مهاجرت به سمت شهر در فاصله سال اجتمـاعي    هاي سياسـي 
مـل  جهت تـسريع رونـد مهـاجرتي ع   مثابه عاملي در  بنابراين، رويدادهاي سياسي ـ اجتماعي به . ويژه در كردستان است به
جمعيـت سـنندج در   .  به بعد شكل گرفته بود، مبتني اسـت 40بر نظام اقتصادي ـ اجتماعي جديدي كه از دهه  كند كه  مي

در » آباد  عباس«هاي خودرو همچون      حجم بسيار زيادي از اين جمعيت در سكونتگاه       . رسد  اين دوره به بيش از دو برابر مي       
اطالعـات موجـود نـشانگر آن اسـت كـه           . يابنـد    محور شمالي استقرار مي    در امتداد » تقتقان«امتداد محور شرقي و محله      

شـوند ـ قبـل از     هاي نابسامان در شرق سنندج برشمرده مـي  ترين سكونتگاه آباد و كاني كوزله ـ كه مهم  هاي عباس محله
طور عمده پـس از       هب» گردي گرول «و  » آباد  اسالم«،  »تقتقان«هاي    در شمال شهر نيز محله    . اند   وجود نداشته  1355سال  

، فاصـلة   1355-1365هـاي     هاي غيررسـمي در فاصـله سـال         گيري و گسترش محله     با شكل . اين سال شكل گرفته است    
از ايـن   . اي شرقي و غربـي، پـر شـد          هاي حاشيه   هاي نابسامان و محله     وسيلة سكونتگاه   برخي از روستاهاي اطراف شهر به     

هـاي   با آمدن مهاجران جديد، نسل. در شرق سنندج اشاره كرد» فرجه«رب و  در غ » آباد  حاجي«توان به روستاي      نمونه مي 
هايي از بافت قديم شهر كه به منـاطق           مركز شهر و بافت قديم حركت كردند و عمالً بخش         سمت    تدريج به   گذشتة آنان به  

هـاي    توان بـه محلـه     در اين خصوص مي   . هاي قديمي و مهاجران بدل شدند       پيوستند، به محل استقرار نسل      اي مي   حاشيه
اشاره كرد كه غالب آنها جزو بافـت قـديم شـهر            » چم حاجي نسه  «و  » گلشن«،  »پيرمحمد و بهارمست  «،  »شمال شهدا «

هـايي بـا شـرايط و     صورت سـكونتگاه  اند، به اي شمالي و شرقي پيوسته هاي حاشيه ي از آن كه به محله  يها  اند و بخش    بوده
در مركـز بافـت جديـد       » غفور«اي موسوم به      عالوه بر اين، در تپه    . اند  مهاجران درآمده امكانات نسبتاً بهتر براي نسل اول       

هاي   هاي اطراف تپه مذكور كردند و سكونتگاه        هايي از مهاجران اقدام به تصرف زمين        هاي اول انقالب گروه     شهر، در سال  
حله به سرعت گسترش يافت و تمامي تپه غفـور     ماين  . شد  ناميده مي » زورآباد «ةوجود آوردند كه در ابتدا محل       خودرو را به  

اي در شرق و شمال شـرق محـدود شـد، مهـاجران                به بعد كه گسترش مناطق حاشيه      1365درواقع از سال    . را دربرگرفت 
اكنـون بـه عنـوان يكـي از           بيشتر به سمت اين تپه روي آوردند و در اندك زمـاني سراسـر تپـه را تـصرف كردنـد و هـم                       

  .كند  و خودرو در مركز بافت جديد شهر، خودنمايي ميهاي نابسامان عارضه
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  1335-1385هاي غيررسمي سنندج از سال  روند تغييرات جمعيت در محله. 1جدول 

  1385  1375  1365  1355  1335  محله
  17604  12963  9545  1760  1210  آباد حاجي

  2701  2010  1490  1400  -  چم حاجي نسه
  11264  8020  5710 1885  -  تپه شيخ محمد صادق

  3654  2717  2020  -  -  گردي گرول
  7766  5977  4600  -  -  تقتقان
  3963  2840  2035  -  -  آباد اسالم

  10978  8300  6275  -  -  كمربندي
  10471  7717  5687  -  -  غفور

  26434  20630  16100  12920  -  پيرمحمد و بهارمست
  56083  41289  30397  -  -  آباد عباس
  7331  5744  4500  -  -  فرجه

  9823  8305  7021  590  -  لشنگ
  29485  21960  16370  6926  852  شهدا
  197532  166561  111570  25517  2062  جمع

  . برآورد نگارندگان است1385 جمعيت سال .1375 سرشماري عمومي نفوس و مسكن :منبع  
  

 شهر سنندج وجـود   تنها دو محلة غيررسمي در1335كه در سال  شود، درحالي  مشاهده مي 1طور كه در جدول       همان
 هـزار نفـر     197 نفـر بـه بـيش از         2062شان نيـز از       رسد و جمعيت     محله مي  13 به   1385داشته است، تعداد آنها در سال       

  .در حال افزايش است)  درصد12/9، 1335-85 ساله 50ميانگين نرخ رشد در دوره (رسد كه با نرخ رشد بسيار باال  مي
  

  هاي غيررسمي شهر سنندج  تحليل ميزان پايداري در سكونتگاه
  پايداري فيزيكي ـ كالبدي 

  بندي  نظام شيب) الف

1هاي توپوگرافي     بررسي نقشه 
اي معرفـي     ترين خصوصيات قلمروهـاي حاشـيه       عنوان برجسته      باال بودن شيب را به     50000

هـاي غيررسـمي شـهر سـنندج را           بندي محلـه    نهگو. هايي دارد   اي تفاوت   هاي مختلف حاشيه    اين ويژگي در محله   . كند  مي
  .بندي به سه دسته تقسيم كرد توان از لحاظ شيب مي

ترين شيب براي شهرسازي شيب بين        مناسب :هاي با شيب كم و داراي محدوديت اندك از نظر شهرسازي            محله .1
مال شـهدا، غفـور،     هـاي شـ     آباد و قسمتي از محله      تنها محلة حاجي  ). 112،  1379زياري،  ( درصد است    6 تا   5/0

 هكتـار و نزديـك      85مساحت اين دامنة شيب در حاشيه شهر حدود         . بهارمست و گلشن در اين طيف قرار دارند       
  .هاي حاشيه است  درصد از كل مساحت محله18

هـايي را    درصد هرچند كه محدوديت10 تا 5هاي     شيب :هاي با شيب متوسط و داراي محدوديت قابل رفع          محله .2
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آورند، امـا بـا تمهيـداتي         وجود مي   ها به   بندان  ويژه در يخ    سازي زمين و حركت وسايل نقليه به        مادهبراي كارهاي آ  
 درصـد از    34 هكتـار و     5/151 تـا    127اي حدود     اين سطح شيب در كل قلمرو حاشيه      . توان بر آنها چيره شد      مي

 .دهد اي را شكل مي هاي حاشيه سطح محله

وسـازهاي     درصد براي سـاخت    10هاي باالي      اصوالً شيب  :هاي جدي   ديتهاي با شيب باال و داراي محدو        محله .3
هـاي سـواره و پيـاده ايجـاد           وساز و كاركرد شيب     آيند و معضالتي را در مسير ساخت        شمار نمي   شهري مناسب به  

 درصـد،  20 تـا  15هاي حاشية شهر سنندج شامل تپه شيخ محمد صـادق بـا شـيب         بخش اعظم محله  . كنند  مي
 درصـد،   20 تـا    10آبـاد بـا شـيب          درصد، عبـاس   20 درصد، تقتقان با شيب بيش از        20 تا   15ا شيب   آباد ب   اسالم

 درصـد مـساحت   48گيرنـد و در كـل     درصـد در ايـن سـطح قـرار مـي     20 تا 15قسمتي از محله غفور با شيب     
سـعت  گـردد نزديـك بـه نيمـي از و           بنـابراين، چنانكـه مالحظـه مـي       . دهنـد   اي را تشكيل مي     هاي حاشيه   محله

 .است)  درصد10شيب باالي (ترين شيب براي شهرسازي  هاي غيررسمي شهر داراي نامناسب سكونتگاه

 
  
  
  
  
  
  
  

  هاي غيررسمي شهر سنندج  بندي سكونتگاه شيب. 4شكل 
   و مهندسين مشاور فرافزا1:25000هاي توپوگرافي   نقشه:منبع   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ي شهر سنندج هاي غيررسم بندي شيب در محله طبقه. 5شكل 
   و مهندسين مشاور فرافزا1:25000هاي توپوگرافي   نقشه:منبع 
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  ها سرانه كاربري) ب
 هـزار نفـر در ايـن        200 هكتار است و حـدود       5/486هاي نابسامان شهر سنندج داراي مساحتي معادل          محدودة سكونتگاه 

  .دي داراي وضعيتي نابسامان استهاي فيزيكي و كالب اين محدوده از نظر اغلب شاخص. محدوده اسكان دارند

  هاي ايران هاي معمول در طرح هاي غيررسمي سنندج با سرانه هاي شهري محله مقايسه سرانه كاربري. 2جدول 

  هاي شهري ايران هاي معمول در طرح سرانه
  كاربري

هاي  هاي سكونتگاه سرانه
  حداكثر  حداقل  رسمي سنندج غير

  50  40  17/12  مسكوني
  4  2  33/0  تجاري
  5  3  31/0  آموزشي

  5/1  75/0  14/0   مذهبي-فرهنگي
  5/1  75/0  04/0   درماني–بهداشتي 

  5/2  2  09/0  ورزشي
  12  7/0  02/0  فضاي سبز

  25  20  87/9  نقل و حمل
  .210، 1386؛ ايراندوست، 1382؛ سالنامه آماري سنندج، 1375 سرشماري عمومي نفوس و مسكن، :منبع

  
هـاي    هاي كالبـدي رايـج در طـرح         هاي غيررسمي سنندج با شاخص      اي كالبدي سكونتگاه  ه  مقايسة برخي از شاخص   

هـاي مختلـف انـدكي        نابساماني كالبدي اين محـدوده در محلـه       . شهري ايران، بيانگر ميزان نابساماني اين محدوده است       
. تـر اسـت   رخي ديگر اندكي متعادلها ميزان نابساماني كالبدي به اوج خود رسيده و در ب       تفاوت دارد، در برخي از اين محله      

هـاي    هاي غيررسمي بسيار پايين است و مقايسه آنها بـا سـرانه             ها در محله    دهد كه سرانه همه كاربري       نشان مي  2جدول  
 مترمربع بـراي   28هاي شهري     هاي غيررسمي، مجموع سرانه     دارد كه در محله     هاي شهري كشور بيان مي      معمول در طرح  

دهـد، بـسيار پـايين اسـت           مترمربع را نشان مي    101 و حداكثر    69سه با شهرهاي كشور كه حداقل        و در مقاي   هر نفر است  
  . چهارم سرانة ديگر شهرهاي كشور است سوم و در حالت حداكثر به اندازه يك كه در حالت حداقل به اندازه يك طوري به

  
  نوع مصالح ساختماني و ميزان دوام) ج

كمـانرودي،  (هاي غيررسمي، ويژگي كالبدي مسكن و مالكيـت زمـين اسـت         ونتگاهترين مالك عدم رسميت در سك       عمده
توزيع واحدهاي مسكوني مناطق غيررسمي شهر سـنندج از نظـر كيفيـت، نـوع مـصالح سـاختماني و نـوع                      ). 108،  1385

از مـصالح   هـا     دهد كـه درصـد بـااليي از سـاختمان           كار رفته است، نشان مي      اسكلتي كه در ساختمان بناهاي مسكوني به      
اي شهر سنندج ـ برخالف   هاي حاشيه  درصد از واحدهاي مسكوني محله50با اين حال نزديك به . اند دوام ساخته شده كم

در بناهـاي  .  درصد آن از مصالح ضد زلزله درسـت شـده اسـت   98/6ساير نقاط كشور ـ از مصالح بادوام تهيه شده و تنها  
كار رفتـه در آن بـه ترتيـب سـنگ، آهـن و آجـر         نوع اسكلت و مصالح بهاي شهر سنندج برحسب مسكوني مناطق حاشيه 
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  ، بتـون آرمـه     ) درصـد  2/7(، خـشت و چـوب       ) درصـد  6/4(، اسـكلت فلـزي      ) درصـد  6/38(، آجر و چـوب      ) درصد 82/40(
  كـار رفتـه اسـت        بـه ) درصـد 1/0(آجـر     ، تمـام  ) درصـد  21/0(چـوب     ، تمـام  ) درصـد  83/1(، بلـوك سـيماني      ) درصد 92/2(
  ).54، 1385بالغي، عربي (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1386(توزيع واحدهاي مسكوني برحسب نوع اسكلت . 6شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1386(هاي غيررسمي شهر سنندج  كار رفته در محله نوع مصالح به. 7شكل 
  

از لحـاظ نظـام   )  درصد48(ها  نكات مهم از نظر سطح پايداري فيزيكي ـ كالبدي اين است كه عمدة اين سكونتگاه 
ونقل،   ها و هم شهر را از نظر سامانة حمل          اند، كه هم خود سكونتگاه      بندي در بستري با توپوگرافي خشن اسكان يافته         بشي

. دفع و زهكشي مواد زائد، افزايش و كاهش فشار در طول سال و مواردي از اين دست با ناپايداري مواجه خواهـد سـاخت                       
در .  شهري، با استانداردهاي جهاني و حتي ايران تفـاوت فاحـشي دارنـد             هاي مختلف   ها از نظر توزيع سرانه      اين سكونتگاه 

، امـا بـه   ) درصد مصالح بادوام  60(تر باشند     زمينة كالبدي، از نظر مواد استفاده شده در ساخت آنها شايد به پايداري نزديك             
  .اند فاده كردهها از مصالح بادوام است  درصد اين سكونتگاه7هر حال در همين شاخص نيز تنها نزديك به 

  

توزيع واحدهاي مسكوني محالت غير رسمي شهر سنندج بر حسب نوع اسكلت و مصالح به كار رفته شـده  
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  پايداري فرهنگي ـ اجتماعي 
توان به درصد باالي سكنة       هاي غيررسمي شهر سنندج مي      ترين مسائل و مشكالت اجتماعي و فرهنگي سكونتگاه         از مهم 

مهاجر كه منجر به عدم آميختگي آنان در اقتصاد و اجتماع شهري شده است، تفاوت بين نسل اول مهـاجران و فرزنـدان                       
هاي نابسامان شده است، تراكم جمعيتي باال، مواجـه شـدن             بب عدم انسجام اجتماعي و خانوادگي در سكونتگاه       آنها كه س  

با اخالق كشاورزي و بحران هويت، منزلت پايين در نظام اسكان شـهري، سـطح نـازل رفتـار شـهروندي، هنجارپـذيري                       
اشـاره  مـواردي از ايـن دسـت        و  اي اجتماعي   ه  پذيري در مقابل آسيب     ضعيف، گسست اجتماعي و فرهنگي با شهر، آسيب       

  . شود كرد، كه در ادامه به برخي از آنها پرداخته مي
كـه     درصد بوده، درحـالي    5/78، نسبت باسوادي در كل شهر سنندج        1384طبق آمارنامه سال    : درصد باسوادي ) الف

عة شهري استان كردستان حدود     كه از متوسط باسوادي جام    است   درصد   2/71نسبت باسوادي در مناطق غيررسمي شهر،       
هاي غيررسمي شهر سـنندج      نسبت دانشجويان از كل جمعيتِ در حال تحصيل در محدودة سكونتگاه          .  درصد كمتر است   6

مند از تحصيالت باالتر      نسبت جمعيت بهره  . تفاوت فاحشي دارد  )  درصد 64/4( درصد بوده است كه با كل شهر         65/3فقط  
)  درصـد  85/8(التحصيالن بوده است كه در قياس با متوسط شهر             درصد از كل فارغ    84/2ج  از ديپلم در حاشية شهر سنند     

 ساله و بيشتر مناطق غيررسمي شـهر        6 درصد از فرزندان     40شده، نزديك به      براساس مطالعات انجام  . اختالف بارزي دارد  
  .اند سنندج، در يكي از مقاطع تحصيلي مجبور به ترك تحصيل شده

انـد كـه بيـشترين آن در     كـرده اي شهر سنندج ترك تحـصيل      ش از نيمي از فرزندان مناطق حاشيه      توان گفت بي    مي
 و سـالنامه آمـاري اسـتان كردسـتان،          1375سرشماري عمومي نفوس و مـسكن،       (مقاطع راهنمايي و متوسطه بوده است       

ـ           درمجموع با وجود فرهنگ حاشيه    ). 1384 دارد و ايـن ميـزان در بـين    اي، اجباري در ترك تحصيل براي دختران وجـود ن
  .پسران بيشتر بوده است

نـشين از نـوع    منـاطق حاشـيه  درصد ساكنان  20هاي مربوط به بعد خانوار، نزديك به        از نظر شاخص  : بعد خانوار ) ب
ميـانگين نفـر در واحـد مـسكوني در          . آباد است   هاي گسترده هستند، كه باالترين درصد آن مربوط به محله عباس            خانواده
باال بودن درصد خانوار گسترده و بعد خانوار نشانگر تعداد بيشتر شاغالن در هـر خـانوار                 .  نفر است  15/6اي     حاشيه مناطق
زنـان در حاشـيه شـهر    . گيرنـد  شكل مي در حواشي شهرها  هاي جديدي است كه غالباً  اين امر مؤيد تشكيل خانواده    . است

  . اند دارند و از نقش خود در روستا فاصله زيادي گرفتهسنندج اغلب نقشي در اقتصاد خانواده و كسب درآمد ن
هاي غيررسمي شاخصي ديگـر       نحوة گذران اوقات فراغت مردان و زنان در محله        : چگونگي گذران اوقات فراغت   ) ج

 45ها با  وگو با همسايه در ميان زنان، مصاحبت و گفت. در بعد اجتماعي ـ فرهنگي است كه مورد مطالعه قرار گرفته است 
 61مردان استراحت در كنار زن و فرزند با در مورد . آيد شمار مي  درصد كمترين شاخص به  5/4درصد بيشترين و مطالعه با      

  .شود  درصد به ترتيب بيشترين و كمترين شاخص برشمرده مي8/3درصد و مطالعه با 
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  ) 1386(هاي غيررسمي شهر سنندج  گذران اوقات فراغت مردان در سكونتگاه. 8شكل 
  1384نامه سيروان،   و هفته1375 سرشماري عمومي نفوس و مسكن، :منبع

  
  
  
  
  
  
  

  هاي غيررسمي  سال و بيشتر در محله6ميزان تحصيالت فرزندان . 9شكل 
  1384نامه سيروان،   و هفته1375 سرشماري عمومي نفوس و مسكن، :منبع          

  
هـاي   با مطالعة ويژگـي هاي زندگي اجتماعي است،  انساني و فراز و نشيب  از آنجا كه فرهنگ هر اجتماع بيانگر رفتار         

سـوادي، حجـم      باال بودن درصـد بـي     . توان به سطح باالي ناپايداري آنها پي برد         ها مي   فرهنگي و اجتماعي اين سكونتگاه    
در ايـن زمينـه، همگـي    ريـزي   هاي گسترده، نبود امكانات كافي براي پر كردن اوقات فراغت و عدم برنامـه    خانوادهعظيم  

  .داردجوشي با فرهنگ شهري  ها و عدم گرايش به هم حكايت از ناپايداري اين سكونتگاه
  

  هاي غيررسمي  پايداري اقتصادي محله
تمـايز قائـل   . اين عبارت از سخنراني كوفي عنان رئيس سابق سازمان ملل گرفته شـده اسـت       » خواهند  فقرا صدقه نمي  « 

مديريت شهريِ متناسب با شرايط     . منجر به ادامة روند گذشته خواهد شد      »  دادن به آنها    صدقه«و  » فقرزدايي«نشدن بين   
الزمة پايدار بودن   . عه برشمارد سامروز، به جاي آنكه خود را متولي توسعه شهر بداند، بايد خود را متولي پايدار بودن اين تو                 

اً       اساس توانمندسازي، مقولة. نسبي اجزاي اقتصادي آن استري اين توسعه، پايدار بودن زندگي شهروندان و به تبع آن پايدا    
بـا تكيـه بـر مـشاركت شـهروندان و شـهر متكـي اسـت                 » محـور    پايدار انسان  توسعة« همچنين و» فقرزدايي«بر ديدگاه   

  ). 60، 1381خضرايي، (

رفتن به مطالعه
 خانه قهوه
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مـسائل و  . آيـد  شـمار مـي   اي به هاي حاشيه محلهبندي  هاي اساسي شناخت و طبقه   هاي اقتصادي از مشخصه     ويژگي
هاي اقتصاد فضا، اقتصاد مسكن و اقتصاد خانوار مورد مطالعه            توان در حوزه    مشكالت مناطق غيررسمي شهر سنندج را مي      

  .قرار داد
دهد كـه   هاي غيررسمي را مشاغل ابتدايي تشكيل مي  درصد باالي مشاغل افراد ساكن در سكونتگاه      : نوع شغل ) الف

. گيرد و مشخصه اصلي آنها ناپايداري است        فروشان و مشاغل فاقد تخصص و مهارت را دربرمي          تكارگران سادة شهر، دس   
ي جامعـه همچـون مقامـات        درصدشان جزو مـشاغل سـطح بـاال        96/0هاي غيررسمي،     از ميان افراد ساكن در سكونتگاه     

ص هستند و بقيه ـ يعني نزديك  متخص ها و كاركنان نيمه  درصد از تكنيسين46/4 درصد از متخصصان و 87/2رتبه،  عالي
  .هاي شغلي پايين جاي دارند  درصد ـ در گروه93به 

هاي غيررسمي شهر سنندج، سطح درآمدي بسيار پـاييني   هاي محله اكثريت قريب به اتفاق خانواده    : درآمد خانوار ) ب
 نفـره شـهري بـوده اسـت     5ر  ريال بـراي خـانوا     2,700,000،  1385خط فقر در سال     (برند    دارند و زير خط فقر به سر مي       

 درصد از سـاكنان از      76. كنند   هزار تومان امرار معاش مي     100ها با ماهي كمتر از        بسياري از خانواده  )). 19،  1385مدني،  (
 درصد از اين افراد كمتر از نـصفِ حـداقلِ ميـزان             42نظر ميزان مصرف گوشت قرمز و سفيد زير خط فقر غذايي هستند؛             

  .كنند پنجم حداقلِ ميزان مصرف در ماه گوشت مصرف مي  كمتر از يك درصد نيز10مصرف و 
 درصـد   3/19درصد ميوه،    7/27 درصد قند و چاي،      9/37هاي ديگر خانوار را       هاي خوراكي عمده، هزينه     جز هزينه  به
لنامه سـا (دهنـد   هاي تفريحي تـشكيل مـي      درصد هزينه  8/3هاي تحصيل و فرهنگ، و         هزينه 3/11هاي بهداشتي،     هزينه

  ).1384آماري استان كردستان، 
هاي غيررسمي و مقايسة آن       هاي اقتصادي منتخب، درصد بيكاري در محله        يكي ديگر از شاخص   : درصد بيكاري ) ج

 36اي شهر سـنندج بـيش از          درصد بيكاري در مناطق حاشيه    گردد،     مشاهده مي  3 چنانكه در جدول     .با سطوح باالتر است   
در همـة  . رسـد    درصـد مـي    5/20 درصد و در اسـتان كردسـتان بـه           9/25راي شهر سنندج    كه همين نسبت ب   درصد است   

  . هاي غيررسمي تقريباً دو برابر شهر سنندج و استان كردستان است ميزان بيكاري در سكونتگاهها،  دوره

  اي شهر سنندج با شهر سنندج و استان كردستان هاي حاشيه مقايسة درصد بيكاري محله. 3جدول 
  اي مناطق حاشيه  شهر سنندج  كردستاناستان 

  ميزان بيكاري  ميزان اشتغال  ميزان بيكاري  ميزان اشتغال ميزان بيكاري  ميزان اشتغال  سال
1345  8/93  2/6  2/95  8/4  -  -  
1355  5/95  5/4  4/95  6/4  -  -  
1365  5/79  5/20  1/74  9/25  2/63  8/36  
1375  9/89  1/10  9/90  1/9  7/81  3/18  
1384  1/89  9/10  5/90  5/9  2/85  8/14  

  .1384 سالنامه آماري استان كردستان، :منبع  
  



 )شهر سنندج: مورد(هاي غيررسمي  تحليل سطح پايداري شهري در سكونتگاه

  

15

نوع شـغل، درآمـد خـانوار و درصـد          (شده در اين بخش      هاي مطالعه   بنابراين، ميزان پايداري اقتصادي نيز در شاخص      
  .بسيار پايين است) بيكاري
  
  گيري  نتيجه

نـشين بـا بافـت نابـسامان و           هاي حاشيه   زرگ و ايجاد محله   پيامد گسترش شهرنشيني سريع در ايران، پيدايش شهرهاي ب        
دهنـد كـه بـه        درآمد شـهري تـشكيل مـي        مسكن نابهنجار است، كه ساكنان آن را معموالً مهاجران روستايي يا اقشار كم            

نـشيني اقتـصادي ـ اجتمـاعيِ      اسكان غيررسمي و نمـود فـضايي آن، مولـد حاشـيه    . پردازند اي مي مشاغل كاذب و حاشيه
تـوجهي بـه    بـي . اند اين بخش از جمعيت تقريباً فاقد مشاركت اجتماعي و تعلق شهروندي         . هاست  كن اين محله  اعيت س جم

مراتب بيشتر دربر خواهد داشت و توسـعه پايـدار            اي به   اسكان غيررسمي به بهانة نگراني از تشويق به گسترش آن، هزينه          
درواقع عـدم تـشكيل   . دهد اقتصادي در معرض تهديد قرار مي   و  محيطي، اجتماعي، فرهنگي      هاي زيست   شهري را از جنبه   

و جسمي آنهـا، پيامـدهاي      هاي ناشي از فقدان بهداشت رواني         ها و هزينه    هاي انساني و اجتماعي در اين سكونتگاه        سرمايه
براي پايدار كـردن  عالوه بر كمك به اين اجتماعات و ايجاد زمينه . زيانباري را نيز در ديگر اجتماعات در پي خواهد داشت  

انـدازي فراينـد توسـعه در دل ايـن      محيطـي و اقتـصادي، بهتـرين وسـيله بـراي راه      هاي زيـست    ها از جنبه    اين سكونتگاه 
مشاركت فراگير و   . شود  اجتماعات، ساماندهي و بهسازي كالبدي است كه در جريان آن راهبرد توانمندسازي نيز دنبال مي              

 با توجه به دستاوردهاي ملموس و مقطعي بهسازي كالبـدي قابـل تـداوم و گـسترش                  سازي نهادينه شده،    فعال و ظرفيت  
هـاي    هاي غيررسمي بتوان به توسعة پايدار شهري در سكونتگاه          سكونتگاهوسيلة سازماندهي و ساماندهي       چنانچه به . است

نـشينان در فراينـد    در ايـن صـورت، حاشـيه   . غيررسمي نايل شد، بهبود و پيشرفت تدريجي محيط زنـدگي متـصور اسـت     
  . تر از شهرنشينان موجود خواهند بود فعالشوند كه از ديد جامعه مدني،  توانمندسازي به شهرنشينان جديدي بدل مي
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