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 یو کالبد یاجتماع ،یتصاداق یضاهمواره در ابعاد ف ،ییایجغراف هایاز نظام یجزئ عنوانبه ،ییروستا هایسکونتگاه

. پژوهش کندیم نییبت تیشهر و روستا را براساس اصل علّ  هیروابط دوسو ای. دانش جغرافاندتحولو  رییدر حال تغ

. روش پردازدیمسنندج  یراشهریپ یدر نواح یتحوالت اقتصاد رب دیتأکشهر و روستا با  وندیاثرات پ یبررس باهدف

شهر سنندج  یرامونیپ یاروست 11شامل ی)پرسشنامه( است. جامعه آمار یدانیو م یاکتابخانهاز نوع  یلیتحل-یفیتوص

 فیط درو  ید اقتصاد. پرسشنامه در ابعادیگرد هیبراساس کوکران ته یاپرسشنامه 367خانوار که حجم نمونه 8117با 

( از ییروا)پرسشنامه  سؤاالت صحت یآمد. برا به دست 744/0کرونباخ  یآلفا بیو ضر ییشناسا هیگو9با  کرتیل

است. در تحلیل  شدهاستفاده یو رشته اقتصاد کشاورز ییروستا یزیرنفر از متخصصان برنامه 15و نظرات  دگاهید

 GIS افزارنرم( و انسیوار ار،یانحراف مع ن،یانگیبه مرکز )م شیگرا یآمار یهاشاخص SPSS افزارنرمدادها از 

 ریتأث بیضر یا داراههینشان داد گرچه همه گو جیاست. نتا شدهاستفادهشهر و روستا  یوندهایاثرات پ میترس یبرا

در بخش باغات و  یگذارهیسرما ،ییزااشتغال ن،یزم یبازبورسکاال و خدمات،  انیجر هیداشته اما چهار گو یمثبت

 نیشتریوشان و آساوله بد ان،یقل ز،یبابار ینشان داد روستاها جی. نتااندداشته یشتریب ریتأث بیضر یدوم دارا انهخ

روستاها با شهر سنندج  یخشهر و روستا و الحاق بر وندینشان داد پ جی. نتااندداشتهبا شهر سنندج  وندیتعامالت و پ

 شهر بوده است. نیا یمکان-ییتوسعه فضا جهیدرنت
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 (رحمت اهلل بهرامی...)یروستا ـ شهر یوندهایپ راتیتأث

 مقدمه
 یرونیو ب یدرون یاندهیاز فرآ یریرپذیتأثفضا ساز، همواره با  یروهایعوامل و ن ریتأثتحت یانسان هایسکونتگاه

که خود متشکل از  ییایغرافج هایاز نظام یجزئ عنوانبه ،ییروستا های. سکونتگاهاندتحولو  رییمختلف، در حال تغ

 اسیدر مق یرونیو ب یدرون نحوه تعامل با ارتباط ،ییفضا-یمکان گاهیو جا تیمتأثر از موقع گرند،یکدیمرتبط به  ییاجزا

 یو کالبد یرهنگف-یاجتماع ،یاقتصاد ازلحاظ یخود، درگذر زمان همواره دستخوش تحوالت یو مل ایمنطقه ،یلمح

زمان شکل  درگذرر مکـان و و تحوالت در ابعاد مختلـف در بسـت ـرییتغ گریدیعبارتبه(. 90:1391، ی)رضواناندشده

 روهایبلکه از ن یو عوامـل درون روهـاین ریتحـت تـأث تنهاهن یمکان تیواقع کی عنوانبه ییایو هر فضای جغراف ردگییم

و مناسبات  وندهایپ قیاز طر یی(. نقش شهرها در توسعه روستا3:1377 ،یدی)سعشودیممتـأثر  ـزین یرونـیو عوامـل ب

 ریحت تأثرا ت ییروستا راتییشهری و هم تغ راتییهرها هم تغش-روستا انی، مناسبات مابدییمشهری تحقق  -ییروستا

طالعات به همراه مردم، کاالها، پول و ا انیاطراف شامل جر ییو مناطق روستا یمراکز شهر نی. روابط بدهدیمقرار 

 ییضـاف های¬انی(. جر120:1391،یشیرقو  ی)خوبفکر برآبادشودیم یو فرهنگ ،اقتصادییمبادالت اجتماع گرید

والت را در روسـتاها از تح ارییبس ،هاانیجر نیوجـود دارد. ا نرامـوپی هـایمادر شهرها و سکونتگاه نیب یمتفـاوت

قـرار  هایییدر معرض دگرگون وناخواهخواه روستایی هـای، سـکونتگاهرونیازا(. 62:1383،یدسعی) اندشـکل داده

-یدگرگون ـنای اگونگونـ هـایو جلـوه ردیگیمشکل  ییروستا یهاعرصهاز  رونیدارد و ب یرونیدارندکه اغلب منشأ ب

(. 80:1398گران،ید و یکنـد)طالش یمـ ـدایهای متنـوع ظهـور پنهیدرزمبه صـور مختلـف و  ییروستا یهاعرصهدر  ها

حل  یه در پک ایاست، به گونه یراشهریپ یروستاها یداریپا ،یشهر داریمباحث توسعه پا نیاز مهمتر یکیامروزه 

 .شودیم دیتأک داریپا یبه توسعه دنیدر شهرها بر ضرورت رس یدو اقتصا یاجتماع ،یطیمسائل و مشکالت مح

اشاره کرد که اساس  ینلیراند هیبه نظر توانیم هاآن نیترمهم. از اندشدهمطرح یاتینظر رامون،یشهر و پ رامونیپ

دارد.  دیتأکا روستاه رامونیکوچک پ یبر توسعه شهرها یامنطقهو توازن   یمکان-ییفضا شیآرا منظوربه هینظر نیا

 ،دریشهر-ییروستا یوندهایدر چارچوب پ یامنطقه(. راهبرد شبکه 1998)داگالساست.  یامنطقهشـبکه  هیدوم نظر

 یاشبکهدر  یتوان اقتصاد محل شیافزا قیو کاهش فقر از طر ییو روستا یشهر یهاعرصه کپارچهیتحقق توسعه  یپ

 یمحل ابعمن یریکارگبهبر  دیتأکراستا  نی(. در ا3:1385است )دانشپور، یو جهان یمل ،یامنطقهاز ارتباطات با اقتصاد 

 یهاتیفعالبه  ینظم ده یبرا یمحل یهاتیظرفبه  یامنطقه(. مفهوم شبکه 39:1391توسعه است)افراخته، درروند

( Clark,1985کرده است) دیتأک ییو روستا یشهر یهاسکونتگاههر دو  یهارساختیز نیتأمو بر  ییروستا-یشهر

 طیو مانند آن است که در شرا یفناور یه،کاال،اطالعات،نوآوریافراد،سرما انیشامل جر اناتیجر کردیرو نیدر ا

 هی(. نظر82:1398و همکاران، یرا فراهم سازد)طالش یشهر-ییروستا یوندهایو پ یموجبات همبستگ توانندیممناسب 

 یشده است)طالش یزریهی( پا1390و1391)یدیکه توسط سع است یکارکرد-یساختار شیپو"ارتباط،  نیدر هم گرید

و  یاجتماع ایو  کیاکولوژ-یعیاعم از طب ییایجغراف یهادهیپدهمه  شیپو نی(. در ا25:1398وهمکاران، 

 یی. هر نظام فضاکنندیمنظاموار عمل  ،رونیازا( هستند و هاستمیس)هانظام یهایمندقانونخصلت و  ی،حاویاقتصاد

روستا -شهر یوندهای(. عملکرد پ1377،یدیگوناگون است)سع یمرتبط از ساختارها و کارکردها یاز مجموعهمتشکل ا

 ردیگیسرچشمه م یشهر تیریچالش هم از مد نیبرخوردارند. ا یفیناگسسته و از کارکرد ضع توسعهدرحالدر ممالک 

شهر و  وندیدر پ کهنیاکند. نکته مهم  تیا را تقوشهر و روست نیب وندیکه توان پ یمراتبسلسله ییو هم فقدان نظم فضا
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 5 یاپی، پ1400 و تابستان بهار، اول، شماره سومدوره                                مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 تاً یاست که نها یشهر یبه نفع نواح هیسوکیروستاها نشده بلکه کارکردها  یعدالت اقتصاد کارکرد به یروستا،توجه

به  کارکردی– یساختار هیپژوهش، با الهام از نظر نیشده است. ا ینینشهیحاشمهاجرت و به دنبال آن  دهیمنجر به پد

 . پردازدیمآن  یاقتصادسنندج در ابعاد  یراشهریپ یوندهایتعامالت و پ یروستاها  یبررس

 یلومتریک 9تا 2که در فاصله  ندیگو ییاز روستاها آن دسته ،یدر حوزه مطالعات یراشهریپ یاز روستاها مقصود

 ،یمحصوالت باغ داتیکار، تول یروین نیتأم ازنظرخود شهر سنندج را  نوبهبهروستاها  نیشهر سنندج قرار دارند. ا

ال امکانات و خدمات، کاال انتق ٔ  نهیدرزمشهر سنندج  یرکردهاو متقابالٌ  کا متأثراطراف  شهر را  یهانیزم یبازبورس

 .دهدیمخود قرار  یاقتصاد یکارکردها ریتأثرا تحت  یرامونیپ یدر بخش مسکن،روستاها یگذارهیسرماو 

وسدقشالق در  ایرودخانه یهاشبکهمناسب و  می، اقل یو ناهموار یارتفاع طیع شراسنندج، به سبب تنو شهرستان

ان به شمار استان کردست یمحصوالت باغ باألخص یکشاورز داتیمناطق تول نیآن، نه تنها از مستعدتر یلومتریک9

 یعه و رونق گردشگروست یرا برا طیدر کنار روستاها، شرا سارهاچشمهتنوع ارتفاعات و وجود  نی. بلکه همدیآیم

 یو خانه دوم یداریرروستاها خ رامونیپ ییهاباغگذران اوقات فراغت،  یرا فراهم آورده است. شهروندان برا ییروستا

و  هیسرما انیمانند جر یاقتصاد یهاتیفعال گریتعامالت شهر و روستا  و د گونهنیا. اندکردهخود)خانواده( برپا  یبرا

 یرامونیپ یروستاها یبافت مسکون اقیسبک و س بساچهو  دهیاقتصاد روستاها گرد ییایموجب پو انتقال کاال و خدمات،

بودند،  یقتصاد دامدارا یشهر سنندج، دارا رامونیپ یدور روستاها چنداننهدرآمده است. درگذشته  یهمانند بافت شهر

وجود   نیهمچن ،یکار دامدار یو سختدام  ینگهدار نهیبودن هز و باال یدرپیپ یهایخشکسال لیامروزه به دل

حوالت را درسطح و ت راتییتغ نهیزم ،یمنابع انسان تیری، تورم و گسترش فقر در کنار ضعف مد یاقتصاد یهامیتحر

 شت،یوع معن رییتغ ،یاراض یکاربر رییشهر سنندج تغ رامونیپ یتفاوت در روستاها نیآورده با ا دیروستاها پد

 نیدر ا یاقتصاد یاندازهاچشمدر  راتییتغ یبه خود گرفته است. به عبارت یشتریاز شدت ب نیدر بخش زم یبازبورس

از عوامل  شیب یعامل اقتصاد رسدیماساس به نظر  نیملموس و محسوس است. برا ییروستا ینواح ریاز سا شیب ینواح

آورده است.  دیپد یشهر یو فضا یرامونیپ یروستاها یکارکرددر ساختار  راتییتغ نهیزم یو فرهنگ یاسی،س یاجتماع

 یدهازمانس ،اساسیکه مانوئل کاستلز اعتقاد دارد که تسلط نظام اقتصاد ازآنجاست یاقتصاد کردیرو نیا تیاهم

 (. 1377)افروغ،دارندعهدهفضا را بر  یدهسازمانهستند که  یاقتصاد یهاتیفعال نیو ا کندیم نییرا تع ییفضا

و  یکیزیها بر بافت فشهر یبر تحوالت مکان دیتأکبا  شتریب یراشهریپ ینواح نهیرزمد گرفتهانجاممطالعات     

 لیو تحل ییرباره شناساد ی( در پژوهش1399و همکاران) یاست. محمد گرفتهانجام یاراض یکاربر رییتغ اصطالحبه

عالوه بر  یخزش شهر دهیکه پد دندیرس جینتا نیبه ا رامون،یپ ییروستا یتوسعه نواح تیبر وضع یخزش شهراثرات 

 یعیطب طیمح بیو تخر ی،اقتصادیاجتماع هایبحران یرگیشکل موجب ،تیوضع در بهبود و محدودمثبت  یامدهایپ

 شده است. موردمطالعه یروستاها تیدر مورد وضع ینهاد-یتیریو مد

 یکیزیکه گسترش ف دیسر جهینت نیبه ا رازیش یراشهریپ ی( در مطالعات خود در مورد روستاها1397مطلق) یقیحق

گسترده در  راتییتغ ازجمله رامونیپ یفراوان در روستاها یکارکرد-یساختار یهایدگرگونو  امدهایشهر سبب پ نیا

(در 1396)یدریو ح یکالبد شده است. طالش و بافت ت،یجمع ،ستیزطیمح ،یدیتول محصوالت ،یاقتصاد یهاتیفعال

هشترود و نقش بازدارنده آن درشکل  هیناح ییروستا یهاسکونتگاه ییافض-یکالبد یهایدگرگوندر مورد  یپژوهش
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 (رحمت اهلل بهرامی...)یروستا ـ شهر یوندهایپ راتیتأث

 بر تحوالت( اثرات روابط شهر و روستا 1396. صحنه و همکاران)قراردادند یموردبررسرا  یامنطقهشبکه  یریگ

 نیزم متیعمده در ق راتییکه روابط سبب تغ دندیرس جینتا نیو به ا یرا بررس آزادشهر یتاهاروس یاجتماع یاقتصاد

 یواکاو درباره ی( در پژوهش1399)یو نجف یشده است. قاسم یشدن اراض قطعهقطعهو  یبوم تیو مسکن،کاهش مالک

 دهیرشد پد یکه در بعد اجتماع دندیرس جینتا نیمهرآباد دماوند به ا یراشهریپ یروستاها یادراک-یتحوالت کالبد

گذاشته است و  یجابهمهرآباد  یدر روستا یست که رشد شهرا یاثر نیترمهم انینگرش روستائ رییو تغ ییشهر گرا

در  یحاصل از خزش شهر یاثر کالبد ان،یروستائ اندازپسعدم تعادل در اشتغال و کاهش درآمد و  یدر بعد اقتصاد

و  یعیمنابع طب بیتخر زین یطیبوده است و در بعد مح رمجازیساخت و سازغ شیو افزا یزگریمهرآباد قانون یروستا

 لیتحت عنوان تحل ی( در پژوهش1398)یشیو درو ییایرا به همراه داشته است. ک یطیمحستیز یهایآلودگ شیافزا

 یبندمیتقس داریو ناپا داریپا دودستهرا به  شانیشهرستان گم یراشهریپ ییروستا ینواح یاجتماع-یاقتصاد یداریپا

 یهاسکونتگاه ییفضا-یو تحوالت کالبد ی( در مورد خزش شهر1399)یشه بخش و قنبر یزه دیکردند. جمش

حاکم بر آن باعث تحوالت  ییفضا اناتیزاهدان و جر یکه  اثرات خزش شهر دندیرس جینتا نیزاهدان به ا یراشهریپ

 ی( در نواحتیاندازه روستا و تحول در ساختار اشتغال و فعال ت،یجمع شیمختلف )افزا در ابعاد ییـ فضا یکالبد

 است. دهیگرد یراشهریپ ییروستا

حومه  یدر روستاها تیجمع یهاتیفعال یمکان یهایژگیو((  در پژوهش Zhou,2019 یبخش مطالعات خارج در

 جیپرداخته و نتا نیهر چش ویو هان ن نیش نیروستانشهمراه در منطقه  یهاتلفن نگیگنالیس لیوتحلهیتجزشهر بر اساس 

ست. ا یاراض یمکان،صنعت و کاربر ریتأث حتآن ت یشهر هر روستا و شدت ارتباط تیجمع راتیینشان داد تغ

(Hlavacek etal:2019تأث )چک  یدر جمهور میلب یراشهریپ یدر فضاها هاسکونتگاه داریبر توسعه پا ینینشحومه ری

 یشهر خانههیتصفبکه فاضالب و انتقال ش یبرا یاهوشمندانه یهاروشو  هاحلراهپرداخته و  یطیمحستیز کردیبا رو

وهشگران را با پژوهش در آن است که پژ اتیادب یبررس تیدادند. اهم ارائه ستیزطیمح تیفیک حفظ منظوربه

روابط شهر  ٔ  نهیرزمد نیمحقق ریسا یعلم اتیمرتبط با موضوع آشنا ساخته و از تجرب یهاروش، نظرات  و هادگاهید

و خدمات و...که  کاال ه،یسرما انیجر یصاداقت کردیرو پژوهش با بیترت نی. بدگرددیماستفاده   یرامونیپ یبا نواح

 .گذاردیم موردبحثساخته را  متأثررا  نانیو شهرنش انیروستائ شتیو مع یزندگ شتریب

 

 شناسیروش

است.  یلیتحل-یفیتوص یپژوهش هاداده یگردآور وهیش ازنظرو  یهدف پژوهش کاربرد ازلحاظپژوهش حاضر، 

 یو سرشمار یسالنامه آمار ،یجهاد کشاورز ی) منابع آمار یالعات از مطالعات اسنادو اط هاداده یگردآور یبرا

است.  شدهاستفاده)پرسشنامه( یدانیم یهابرداشتشهر سنندج( و  یمکان-ییروند توسعه فضا هایو نقشه 1395سال

که شکل  یآنجائد. از شهر سنندج قرار دارن یادار-یروستا که در حوزه کارکرد 11از  یشامل تعداد یجامعه آمار

خانوار  8117یمحدوده مطالعات تی. جمعاندشدهانتخابحوزه سه دهستان  یروستاها  رونیازااست  یطول صورتبهشهر 

کرونباخ  یپرسشنامه از آمار آلفا ییاینفربدست آمده است. پا 367با استفاده از کوکران محاسبه و  نهاست. حجم نمو

شهر و  هیروابط دوسو نییتب ی(. برا2است)جدول ، ییایپا تیاز مطلوب تید که حکابدست آم 744/0استفاده و عدد 

 یاقتصاد کشاورزو رشته  ییروستا یزیربرنامه ننفر از متخصصا 15بوده، از نظرات  هیگو9که   یروستا از منظر اقتصاد
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. در دیگرد عیروستاها توز یاهال انیدر م یبه شکل تصادف یاپرسشنامهاساس  نی(. برا3است )جدول: شدهاستفاده

  میترس یبرا  Arc GIS افزارنرماستفاده و از  (نیانگیم شاخص)  SPss22 افزارنرمپرسشنامه از  جینتا لیو تحل فیتوص

 است.  شدهاستفاده یلیتحل جینتا

قرار  ایطح دراز س یمتر 1560تا  1450 نیو در ارتفاع ب دریتهران ، در دامنه کوه آب یلومتریک 540سنندج در  شهر

عرض شمالی  35 19ْ 00َطول شرقی و ً 46 59ْ 45َجغرافیایی ً تیجغرافیایی شهر سنندج در موقع تیموقع ازنظردارد. 

اداره کل راه  (. براساس مطالعات واحد اطالعات1379:یهکتار است)جعفر 3688شهر بالغ بر  نیقرار دارد. مساحت ا

حت شهر سنندج هکتار مسا 4830است، از  ناکارآمدد از بافت شهر سنندج درص 36از  شیاستان کردستان،ب یو شهرساز

 182 ،یانیم مدناکارآهکتار بافت  220ناسازگار، یهکتار بافت شهر 527،ییبافت روستا یهکتار آن دارا 123از  شیب

اره کل راه و اد )واحد آمار و اطالعاتگرددیمرا شامل  یررسمیغ یهاسکونتگاههکتار  646و  یخیهکتار بافت تار

 (.1399:یشهرساز

 

 
 موقعیت جغرافیایی استان کردستان و شهر سنندجنقشه  .1شکل 
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شهر سنندج یرامونیپ یروستاها یاقتصاد یهاهی. شاخص و گو1جدول  

 هاگویه شاخص

ی
صاد

اقت
 

 دسترسی به خدمات

 خرید باغ و ساخت خانه دوم

 جریان تولیدات محصوالت باغی

 ییزااشتغال

 و قیمت زمین یبازبورس

 ایجاد رضایت و امنیت شغلی

 احساس رضایت از درآمد

 یگذارهیسرما

 قیمت مسکن

های پژوهشی تالشی و همکاران،علی پور و همکارانماخد:یافته  

 
 یراشهریپ ینواح ییروستا تیجمع 

نفر و  280رابر استان کردستان ب ییروستا تیجمع نیانگینفر، م 332کل کشور برابر با  ییروستا تیجمع نیانگیم

 تیجمع نیانگیم (.1395:رانینفر است)مرکز آمار ا 302برابر با  1395شهرستان سنندج درسال ییروستا تیجمع نیانگیم

روستاها  یریپذمهاجرتو  یروند مهاجرت فرست یاست. بررس رنف 2535با  شیسنندج ب یراشهریپ یروستاها12تعداد 

و  یکوهستان تیموقع یرار و داراشهر سنندج ق یکه در ضلع غرب ییکه روستاها دهدیمنشان  1390-95سال  یط

 یریپذتیجمعاز  تنهانهشهر سنندج  یبخش شرق ی،روند مهاجرت فرست بوده و بالعکس روستاهاباشندیم ایهیکوهپا

   شده است. سریشهرک منفصل به نام شهرک نا جادیبرخوردارند بلکه موجب ا ییباال

 

 ی تحقیقهایافته

 یسن یهاگروهدر  نایمرد، و پاسخگو انیاست تمام پاسخگو شدهدادهنشان  2که در جدول  یطورهمان هایبررس

درصد  36از  شیب التیسطح تحص ازنظردرصد بوده است.  31سال با  41-50 یگروه سن نیشتریسال که ب20+ تا65 نیب

درصد  32اشتغال داشته، یخدمات یهاتیفعالدر  درصد 52از شیب یشغل زنظرا. اندداشتهو... پلمیدرصد د 28،سوادیب

 .اندداشتهاشتغال  یادار یدرصد در کارها 16و  یکشاورز

 

 ییخانوار روستا انیپرسشنامه درم عیتوز .2جدول

 تعداد پرسشنامه روستا تعداد پرسشنامه روستا

 24 آساوله 33 آرندان

 8 ساتیله 56 سراب قامیش

آبادصلوت  11 نوره 72 

 16 خشکه دول 43 دوشان

 12 سرنجیانه 22 قلیان

 367 جمع کل 70 بابا ریز
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 گروه های پاسخگو برحسب سن،جنس و میزان تحصیالت .3جدول

 جامعه آماری پاسخ گو

 جنسیت
 367 مرد

 - زن

 گروه های سنی

30-20 درصد26   

40-31 درصد 29   

50-41 درصد31   

51+ درصد14   

 سواد

درصد 36 بی سواد  

درصد 28 سیکل  

درصد 23 دیپلم  

دیپلمباالی درصد 13   

 شغل

درصد32 کشاورزی  

درصد16 کارمند  

درصد52 خدماتی  

 

در  یارکردک-یساختار یعنیدوم  کردیبه رو یبررس نیو در ا قرارگرفته موردبحث کردیدو رو یدر مباحث نظر

. پردازدیمنندج سشهر  یرامونیپ یدر روستاها یمحصوالت باغ داتیبر تول دیتأکبا  یاقتصاد کشاورز طیارتباط با شرا

 زانیدوم م ،یدر بخش باغدار یگذارهیسرما انیاول جر قرارگرفتهپرسشنامه  تیچهار موضوع مهم در اولو ارتباطنیدرا

تغال و حث اشآن و چهارم ب یهایبازبورسو  نیسوم مسائل مرتبط با اقتصاد زم ،یمحصوالت باغ داتیتول

 یوزن نیانگیدر آن م پرسشنامه که جیبا استفاده از نتا موردپژوهشموضوعات  میو تفه نییتب یاست. برا یریپذمهاجرت

داده شده  شیقشه نمابه صورت ن GIS یها در فضاهیاز گو کیاثرات هر جی، نتاشدهیمعرف یتوانمند اریمع عنوانبه

 است. 

در   ییزااشتغالو  یمحصوالت باغ دیبه خدمات، خانه دوم، تول یدسترس هایهیبه گو ییگوپاسخ زانیم یبررس

نشان  2که در روستاها وجود داشته در شکل شماره  ییهاتیظرفو  یشهرسنندج بنا به توانمند یرامونیپ یروستاها

 تیخانه دوم، اولو باغ و احداث دیخر یبرا وندانشهر معموالً شدهدادهکه در شکل نشان  یطورهماناست.  شدهداده

 یروستاها رونیازامدرن است.  یهاباغو  یاجتماع تیمطلوب، امن ییایجغراف اندازچشم یاست که دارا ییبر روستاها

 انیلو ق زیبابا ر  یو، روستا 18/3یوزن نیانگیآباد با مصلوت ی، روستا 21/3یوزن نیانگیدر رتبه اول با م شیسراب قام

از آن جمله  هادهستانبر مراکز  تیاولو یشرکت تعاون هی. در گواندگرفتهقرار  تیاولو در 12/3 یوزن نیانگیبا م

 هیگو ، است. در14/3، 16/3، 20/3، 24/3بیبه ترت یوزن نیانگیو آرندان با م زی؛بابا ر شیآباد،سراب قامصلوت

با  انیقل ی، روستا41/3با  شیسراب قام ی، روستا56/3 یوزن نیانگیبا م زیبابار یروستا  یمحصوالت باغ داتیتول

 نیانگیدوشان با م یروستا ییزااشتغالاند. در بخش را داشته یمحصوالت باغ داتیتول نیشتریب 22/3 یوزن نیانگیم

بابا  یوستا، ر 48/3یوزن نیانگیقار با م یدوم و روستا گاهیدر جا 64/3اساوله با  یاول، روستا گاهیدر جا 92/3یوزن

. نکته حائز انددادهرا به خود اختصاص  ییزااشتغالسطح  تیاولو بیبه ترت 33/3با  شیسراب قام یو روستا 38/3 زیر
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را  یبه شهر سنندج،نقش خوابگاه کیبعد فاصله نزد لیاساوله،دوشان و قار به دل یروستاها کهنیا ارتباطنیدرا تیاهم

و سراب  زیبابار یبوده است اما روستاها یرامونیپ ینواح ریاز سا شیروستاها ب نیدر ا نیتعداد شاغل رونیازاداشته 

 ریهرچند سا قرارگرفته یوزن نیانگیم تیدر اولو بیبه ترت یباغدار تیبر فعال یمناسب کارکرد طیشرا لیبه دل شیقام

 نبوده است. توجهحد قابلوجود دارد اما در  ییزااشتغالروستاها بستر توسعه 

  ینظرسنج گذران اوقات فراغت خود براساس یمردم )شهروندان(برا یکردکار ازنظر دهدیمنشان  2تا4 لدرشک

 تیدر اولو بیه ترتب 69/3یوزن نیانگیآباد با مصلوت ی، روستا85/3 یوزن نیانگیبا م شیسراب قام یروستاها بیبه ترت

اما سطح  رفتندیمگذران اوقات فراغت  یشهروندان برا هروستاها گرچ ریو گذران اوقات فراغت بودند. سا یبوم گرد

 هیست. در گوابوده  نیانگیآباد به مراتب کمتر از حد مو صلوت شیسراب قام یبا روستاها هاآن یوزن نیانگیم

به  11/3با  شیمسراب قا یو روستا 43/3آساوله با ی، روستا68/3دوشان، یها نشان داد روستاهاافتهی یریپذمهاجرت

با شهر  کیفت نزدمسا لیاشاره شد به دل ییزاوستاها همانطور در بخش اشتغالر نیمهاجرت بودند. ا تیدر اولو بیرتت

 یبه عنوان روستا یرامونیپلذا مراکز  بود، نیمهاجر ییخانه در شهر خارج از توانامانند اجاره ییهانهیکه هز نیسنندج و ا

 دهد. یمنشان  1390-95 ریپنج سال اخ یروند مهاجرت ط انتخاب شدند. یخوابگاه

 ی، روستا81/3یوزن نیانگیبا م زیبابار ینشان داد که روستا ینظرسنج جیآن نتا متیو ق نیزم یبازبورس هیگو رد

 ی،روستا52/3با  شیسراب قام ی،روستا66/3یوزن نیانگیقاربا م ی، روستا74/3اساوله  ی، روستا76/3دوشان با 

 تیکثرت جمع لیه دلروستاها ب نیزم متیق تیاولو بیترت هب 20/3آرندان با  یو روستا 26/3نوره با  ی،روستا34/3انیقل

 یروستا  بیبه ترت یشغل تیو امن تیاحساس رضا ازنظراست.  شیبطور ناموزون در حال افزا ،یشهر تیریو ضعف مد

 هیگو ازنظروده است. ب 21/3، آرندان با  42/3با  انی، قل51/3با  شیسراب قام ی، روستا66/3 یوزن نیانگیبا م زیبابار

 ،66/3نیانگیبا م زیشهرستان سنندج نشان داد که بابار یاز برداشت آمار جهاد کشاورز جینتا ییباغات روستا نیسطح زم

سطح  نیشتریب مراتببه 19/3نوره با  یو روستا 29/3انیقل ی،روستا 32/3آباد با صلوت ی، روستا60/3با  شیسراب قام

 رونیازا. کندیم فیتضع ای تیقوشهر و روستا را ت وندیپ یهاعامل نیترمهماز  یکیدرآمد  ازنظر. اندداشتهباغستان را 

، 83/3درآمد یزنو نیانگیبا م شیسراب قام ی، روستا 01/4یوزن نیانگیبا م زیبابار ینشان داد روستا ینظرسنج جینتا

 بیبه ترت 31/3رندان با آ یستا، رو51/3یوزن نیانگیبا م انیقل ی، روستا52/3یوزن نیانگیآباد با مصلوت یروستا

وده اند اما عملکرد ب یدرآمد باغ یروستاها گرچه دارا گریاند دداشته نیانگیسطح درامد در سطح م نیتا کمتر نیشتریب

 ها نداشته است.کننده در درآمد آن نیینقش تع یمحصوالت باغ داتیتول
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 سنندج یراشهریپ یهاروابط سکونتگاه وندیپ.2شکل

 

 
 سنندج یراشهریپ یهاروابط سکونتگاه پیوند .3شکل
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 سنندج یراشهریپ یهاروابط سکونتگاه پیوند.4شکل

 

 نهیدرزم باألخص یاورزکش داتیمناسب تول تیموقع لیبه دل شتریب انیو قل زیبابار یروستاهانشان داد که  یینها جینتا

 یرند. روستاهاسنندج برخوردا یروستا در روابط شهر و یممتاز تیبه شهر سنندج از موقع هاآن یکیباغات و نزد

تاها عماًل جزو روس نیشده است. ا ییروستا نیمهاجر یمأو یبرا یمحل جبا شهر سنند یکینزد لیدوشان، اساوله به دل

 ییروستا تی. روند رشد جمعگردندیمروستا محسوب  یاسیس ماتیاما در تقس باشندیمشهر سنندج  یحوزه کارکرد

 است.  افتهیشیافزا دو برابرحدود  هاآن تیجمع دهدیمشان ن 1390-95یهاسال یط

و  تیلفه تعداد جمعشهر سنندج متاثراز دو موُ یرامونیپ یروستاها یساختار کارکرد اقتصاد یبررس یطورکلبه

 که ییروستاها دهدیمنشان  یتیجمع جیاست. نتا شدهاستفاده، باشدیم یکیاکولوژ تیاز موقع یمسافت که خود تابع

هموار و  یل روستاهاداشته و درمقاب یفرست اجرتنقش مه ،دارندفاصلهروستاها با شهر سنندج  ریاز سا شتریب یکم

 اند.بوده تیبه شهر جاذب جمع کینزد

 1390-95روند رشد جمعیت روستایی طی سال های  .4جدول 

 

 

 

 

 

 

 تفاوت تغییر 1390 1395 نام روستا

 -671 1762 1091 سراب قامیش

 -81 2187 2106 آرندان

 -184 3399 3215 صلوت اباد

 -102 934 832 نوره

 4627 3382 8009 اساوله

 3005 4085 7090 دوشان

 197 1386 1583 قار

 942 1831 2773 قلیان

 55 162 217 خشکه دول

 325 355 683 سرنجیانه سفلی

 286 1844 2130 باباریز
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 های پیراشهری سنندجسطح بندی اقتصادی پیوند روستا .5شکل

 

 گیرینتیجه
 ییروستا یهامهاجرتکوچک جهت کنترل  یشهرها تیشهر و روستا، تقو وندیغالب در پ کردیرو ریخأتادهه 

 یزمان راتییشاهد تغ ییو روستا یشهر یهاشبکه یوندهای، روابط و پهاانیجرشدت لیمطرح بود، اما امروزه به دل

ضرورت توجه همزمان به  رونیازا دهدر سطوح مختلف شهر و روستا بو یکالبد-ییدر ابعاد فضا مدتکوتاه

 .است قرارگرفته ییو روستا یشهر زانیبرنامه ر دیتأکشهرها مورد  ییدر کنار توسعه فضا ییروستا یهایزیربرنامه

 یاشهرریپ یدر نواح یبر تحوالت اقتصاد دیتأکبا  یشهر-روستا یوندهایپ راتیتأث یبررس باهدفپژوهش  نیا

بر تحوالت توسعه روابط شهر و  یاقتصاد راتیتأثتحت عنوان نقش  ایهیمنظور فرض نیسنندج پرداخته است. به هم

نفر مورد از افراد  367و  شدهاستفاده یشیمایاز روش پ هیبه فرض ییپاسخگو منظوربه. دیسنندج طرح گرد یروستا

در نقشه  صورتبه یلیتحل جینتا ها،هیاز گو کیهر یوزن نیانگیم نییقرار گرفتند و پس از تع موردسنجش ییروستا

 نیاند. او تحول رییدر حال تغ وستهیپ ،یتحوالت اقتصاد هینشان داد روستاها درسا جی. نتادیگرد میترس GIS یفضا

ساختار کارکرد  یبررس یطورکلبهاست.  مشاهدهقابلروستاها  یو کالبد یکارکرد یدر فضا یاقتصاد راتییتغ

 یکیاکولوژ تیاز موقع یو مسافت که خود تابع تیشهر سنندج متاثراز دو موُلفه تعداد جمع یرامونیپ یروستاها یتصاداق

: گردندیم میبه چهار دسته تقس یکارکرد تیموقع ازنظرسنندج  یراشهریپ یاساس روستاها نی. براباشدیمروستاها 

 ،یمکان-ییتوسعه فضا یکم با شهر سنندج و بستر مناسب برافاصله  لیهموار هستند به دل یکه دارا ییاول روستاها

 یمحورهاکه در  ییدوشان، قار، اساوله.  دوم روستاها یاست شامل روستاها درآمدکم نیمهاجر تیجاذب جمع

 تیجمع شافزای سبب آبادصلوت یروستا یممتاز ارتباط تیموقع ش،یآباد و سراب قامقرار دارند مانند صلوت یارتباط

آن  یارتباط تیمرکز دهستان است. اما موقع یاسیواز نظر س ی،کوهستانیکیاکولوژ تیهرچند از نظر موقعشده 

سقز  و -سنندج یارتباط محوردر  زین شیسراب قام یاست.  روستاتر کردهرا کم رنگ یعیعوامل طب ریسا یتاحدود

سبب رونق  ریاخ یهادهه یبه سد قشالق ط یکیو نزد یه،ارتباطیکوهپا تیسد قشالق قرار دارد. موقع یلومتریک2در 
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 (رحمت اهلل بهرامی...)یروستا ـ شهر یوندهایپ راتیتأث

شهروندان  رونیازامحسوب  یگردشگر یروستا کی یعیطب یهااندازهچشم  لیشده و به دل یو کالبد یاقتصاد یفضا

که  یاهیکوهپاو  یکوهستان ی.  سوم روستاهاسازندیمروستا  نیرا در اطراف ا خوددوم  یهاخانهمعموالً  یسنندج

عامل  نیکرده هم جادیرا ا یسخت و ناهموار، مشکالت ارتباط یتوپوگراف لیبه دل مراتببه هاآن یتوسعه برا طیشرا

اقتصاد  یمایدر س یکالبد-ییفضا یهاتیمحدودبا  رونیازاکاسته  یگذارهیسرماو  یوربهرهخود در راندمان  نوبهبه

استفاده از  طیو شرا زیخاک حاصلخ یه داراسد قشالق ک دستنیپائ یمشهود است.  چهارم روستاها هاآن ناکارآمد

شهر سنندج قرار  یدر شمال شرق انیو قل زیبابار ی.مانند روستاهاخوددارندتوسعه باغات  یآب سد قشالق برا زیسرر

 ب،یس ،یفرنگتوتاول در  یهارتبهدر سطح شهرستان سنندج در  یمحصوالت باغ داتیدو روستا از نظر تول نیدارند.ا

 .باشندیمو انگور  سالیآلبالو،گ

 کسانیوستاها ر یفضا یها بر ساختار کارکردهیاز گو کیهر ریتأث بیها نشان داد که ضرهیاز گو یلیتحل جینتا

 نیزم یبازبورس،  94/3یوزن نیانگیبه کاال و خدمات با م یشامل دسترس رگذاریتأث یهاهیگو نیترمهم رونیازانبوده 

 نیانگیم نیشتریبا ب 77/3یوزن نیانگیبا م هیسرما انیو جر 79/3ییزاغالاشت هی، گو88/3یوزن نیانگیاطراف روستاها با م

کاال و  انیرج(در بخش  1398و همکاران)  یپژوهش با مطالعات طالش جیها داشته است.نتاهیرگویسا انیدر م یوزن

 یریپذ ( در بخش مهاجرت1399)یو قنبر یزه دیروستاها با مطالعات جمش یبرخ یدر بخش نقش خوابگاهخدمات، 

و  یاکبر یبا مطالعات عل یراشهریپ یروستاها ی( و در بخش مطالعات گردشگر1398و همکاران) یبا مطالعات کرم

 است.( همسو 1396همکاران)

 

 منابع
ال دوم،شماره سی پیراشهری، ها،مجله توسعه فضاعوامل و پسایندها الگوها، فضاهای پیراشهری:.1399حسن.، افراخته -

 .1-18:اول

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.فضا و نابرابری اجتماعی. 1377عماد. ،افروغ -

 1399.واحد آمار و اطالعاتاداره کل راه و شهرسازی استان کردستان، -

 تیریمد و یزیرمهبرنا افتیکوشش در استفاده از ره ،یراشهریپ طیدر مح ییفضا ینابرابر لیتحل.1385دانشپور، زهره . -

 .14-28:5شماره  با،یز یهنرها هی، نشردر تهران یبردراه

ی روستایی پیراشهری مورد شهرستان اجتماعی نواح-تحلیل پایداری اقتصادی. 1398یوسف. ،درویشی. مریم ،کیایی -

 227-250.:3سال هشتم، شماره ، مجله اقتصاد فضا و توسعه روستایی،گمیشان

 نو.نشر مهر می ، تهران،شهری در ایران-روابط و پیوندهای روستایی. 1390عباس. ،سعیدی -

 انتشارات سمت. ،تهران،مبانی جغرافیای روستایی. 1377عباس. ،سعیدی -

وستایی،چاپ ر،بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران،معاونت عمران روستاهای کشور یبندسطح.1388عباس. ،سعیدی -

 اول.

 ییافض_یکالبد یدگرگون ندیدر فرآ یاطقهشبکه من یریگموانع شکل.1396اسداله. ،حیدری. مصطفی ،طالشی -

 یزیربرنامه،فصلنامه (یشرق جانی)آذرباماقیچاراو -هشترود هیناح یهاسکونتگاهمورد:  ییروستا یهاسکونتگاه

 . 101-114.:4،شماره4کالبدی، دوره



 
 
 

 143 

 

 5 یاپی، پ1400 و تابستان بهار، اول، شماره سومدوره                                مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

فضایی -دیتحلیل اثر جریانات فضایی در تحوالت کالب. 1398غالم. ،دولتی .فرهاد ،عزیزپور .مصطفی ،طالشی -

 .79-98.:166، فصلنامه مسکن و محیط روستا،شمارهروستاهای پیراشهری مورد کالنشهر کرج دهستان تنکمان شمالی

 ییروستا یدان و توسعه نواحزاه یشهر -ییروستا یوندهایپ 1391.نیالدصالح ،یشیقر  .اهللبیحب ،یخوبفکر برآباد -

 .146-9:119شماره 3روستایی، دوره یاهپژوهشفصلنامه ،: شهرستان زاهدانی)مطالعه مورد

پیراشهر  یهاسکونتگاهضایی ف-خزش شهری و تحوالت کالبدی.1399سیروس. ،قنبری. امید ،جمشیدزهی شه بخش -

 .85-104:1مجله توسعه فضاهای پیراشهری، سال دوم،شماره زاهدان،

تاهای پیراشهری مورد روستای دراکی روسا-واکاوی تحوالت کالبدی. 1399اسداهلل. ،نجفی .محمد ،قاسمی سیانی -

 .143-162مجله توسعه فضاهای پیراشهری،سال دوم،شماره اول.: مهرآباد شهرستان دماوند،

 .727، ص 1379، تهران: گیتاشناسی، 1المعارف جغرافیایی ایران، چ ، دایرۀ3. ج گیتاشناسی ایرانجعفری، عباس.  -

 دهیبر پد دیأکبا ت یراشهریپ ییروستا یهاسکونتگاه یکردـ کار یساختار یهایدگرگون. 1397.زهرا مطلق،ی قیحق -

 دیدانشگاه شه ن،یم زمدانشکده علو ،یشهر یزیربرنامهو  ایرشته جغراف ارشدی دوره کارشناس نامهانیپا. یشهر خزش

 ی.تهرانبهشت

یرامون با پو  الگوی توسعه کالبدی یکپارچه شهر. 1396عمادالدین. ،عذرا .مصطفی ،طالشی. اسماعیل ،یاکبریعل -

 .55-70.:1هشمار 2توسعه کالبدی،دوره یزیربرنامهمجله  گردشگری مناطق پیراشهری، یهاتیظرفاستفاده از 

، مجله هیاروم زیحوضه آبر یریپذتیجمعو  یراشهریپ یفضاها. 1398.تحج ،میرزاده .احمد ،زنگانه .نیالدتاج ،کرمی -

 .1-8.ص:1شماره1توسعه فضاهای پیراشهری،دوره

 ، فصلنامهراناطراف ته ییروستا یروابط و مناسبات شهر و روستا در نواح یالگوها لیتحل. 1391.محمدرضا ،یضوانر -

 81-90: 43،شماره  34سال  ،ییایجغراف یهاپژوهش

 ر تحوالتاثرات روابط شهر و روستا د. 1396ی.بتلخا ،حمیدرضا.عبدالحمید  ،نشاط .حسین ،سادین.بهمن ،صحنه -

 .121-138،:3،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،سال ششم،شمارهآزادشهرماعی روستاهای اقتصادی و اجت

مترجم سوسن روستا، تقویت پیوندهای میان شهر و منظوربه یامنطقهاستراتژی ایجاد شبکه . 1388مابک. ،داگالس -

 86-95: 20،نشریه علوم اجتماعی شمارهجوچاره

 شهرستان سنندج. عیتسرشماری جم. 1395مرکز آمار ایران. -

 شهرستان سنندج. تیجمع یسرشمار. 1390مرکز آمار ایران. -

عه توس تیبر وضعشناسایی و تحلیل اثرات خزش شهری .1399.شرمین ،حسینی. اسکندر ،مرادی .سعدی ،محمدی -

 ،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،سالنواحی روستایی پیرامون)مورد روستاهای شهر مریوان(

 .56-74:56.شمارهبیستم

- Audrey N. Clark, 1985, Longman Dictionary of Geography; human and physical, 

Longman 

- Balchin P. N. & others, 1995, Urban Land Economics and Public Policy, fifthed, 

Mcmillan. 

- Zhou Jizhe,Hou Quanhua.2019. Spatial Characteristics of Population Activities in 

Suburban Villages Based on Cellphone Signaling Analysis, journal Sustainable, 11(7) 

pp2-19. https://doi.org/10.3390/su11072159. 

- Hlaváˇcek petr, Miroslav Kopáˇcek, Lucie Horáˇcková.2019. Impact of Suburbanisation 

on SustainableDevelopment of Settlements in Suburban Spaces:Smart and New 

Solutions, journal Sustainable,11(24)pp2-18. https://doi.org/10.3390/su11247182. 

https://doi.org/10.3390/su11072159
https://doi.org/10.3390/su11247182

