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تأثیرات پیوندهای روستا ـ شهری با تأکید بر تحوالت اقتصادی در نواحی پیراشهری سنندج
پذیرش نهایی1399/04/21 :

دریافت مقاله1399/01/18 :

صفحات131-144:

رحمتاهلل بهرامی ؛ 1استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران.

چکیده

سکونتگاههای روستایی ،بهعنوان جزئی از نظامهای جغرافیایی ،همواره در ابعاد فضای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی
در حال تغییر و تحولاند .دانش جغرافیا روابط دوسویه شهر و روستا را براساس اصل علّیت تبیین میکند .پژوهش
باهدف بررسی اثرات پیوند شهر و روستا با تأکید بر تحوالت اقتصادی در نواحی پیراشهری سنندج میپردازد .روش

واژههای
کلیدی:
پیوندهای روستا

توصیفی-تحلیلی از نوع کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) است .جامعه آماری شامل 11روستای پیرامونی شهر سنندج
با  8117خانوار که حجم نمونه 367پرسشنامهای براساس کوکران تهیه گردید .پرسشنامه در ابعاد اقتصادی و در طیف
لیکرت با 9گویه شناسایی و ضریب آلفای کرونباخ  0/744به دست آمد .برای صحت سؤاالت پرسشنامه (روایی) از
دیدگاه و نظرات  15نفر از متخصصان برنامهریزی روستایی و رشته اقتصاد کشاورزی استفادهشده است .در تحلیل

ـ شهری،

دادها از نرمافزار  SPSSشاخصهای آماری گرایش به مرکز (میانگین ،انحراف معیار ،واریانس) و نرمافزار GIS

تحوالت

برای ترسیم اثرات پیوندهای شهر و روستا استفادهشده است .نتایج نشان داد گرچه همه گویهها دارای ضریب تأثیر

اقتصادی،

مثبتی داشته اما چهار گویه جریان کاال و خدمات ،بورسبازی زمین ،اشتغالزایی ،سرمایهگذاری در بخش باغات و

پیراشهری،

خانه دوم دارای ضریب تأثیر بیشتری داشتهاند .نتایج نشان داد روستاهای باباریز ،قلیان ،دوشان و آساوله بیشترین

سنندج.

تعامالت و پیوند با شهر سنندج داشتهاند .نتایج نشان داد پیوند شهر و روستا و الحاق برخی روستاها با شهر سنندج
درنتیجه توسعه فضایی-مکانی این شهر بوده است.
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مقدمه

سکونتگاههای انسانی تحتتأثیر عوامل و نیروهای فضا ساز ،همواره با تأثیرپذیری از فرآیندهای درونی و بیرونی
مختلف ،در حال تغییر و تحولاند .سکونتگاههای روستایی ،بهعنوان جزئی از نظامهای جغرافیایی که خود متشکل از
اجزایی مرتبط به یکدیگرند ،متأثر از موقعیت و جایگاه مکانی-فضایی ،نحوه تعامل با ارتباط درونی و بیرونی در مقیاس
محلی ،منطقهای و ملی خود ،درگذر زمان همواره دستخوش تحوالتی ازلحاظ اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و کالبدی
شدهاند(رضوانی  .)90:1391،بهعبارتیدیگر تغییـر و تحوالت در ابعاد مختلـف در بسـتر مکـان و درگذر زمان شکل
میگیرد و هر فضای جغرافیایی بهعنوان یک واقعیت مکانی نهتنها تحـت تـأثیر نیروهـا و عوامـل درونی بلکه از نیروها
و عوامـل بیرونـی نیـز متـأثر میشود(سعیدی .)3:1377 ،نقش شهرها در توسعه روستایی از طریق پیوندها و مناسبات
روستایی -شهری تحقق مییابد ،مناسبات میان روستا-شهرها هم تغییرات شهری و هم تغییرات روستایی را تحت تأثیر
قرار میدهد .روابط بین مراکز شهری و مناطق روستایی اطراف شامل جریان مردم ،کاالها ،پول و اطالعات به همراه
دیگر مبادالت اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی میشود(خوبفکر برآبادی و قریشی .)120:1391،جریان¬های فضـایی
متفـاوتی بین مادر شهرها و سکونتگاههـای پیرامـون وجـود دارد .این جریانها ،بسیاری از تحوالت را در روسـتاها
شـکل دادهاند (سعیدی .)62:1383،ازاینرو ،سـکونتگاههـای روستایی خواهوناخواه در معرض دگرگونیهایی قـرار
دارندکه اغلب منشأ بیرونی دارد و بیرون از عرصههای روستایی شکل میگیرد و جلـوههـای گونـاگون ایـن دگرگونی-
ها در عرصههای روستایی به صـور مختلـف و درزمینههای متنـوع ظهـور پیـدا مـی کنـد(طالشی و دیگران.)80:1398،
امروزه یکی از مهمترین مباحث توسعه پایدار شهری ،پایداری روستاهای پیراشهری است ،به گونهای که در پی حل
مسائل و مشکالت محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در شهرها بر ضرورت رسیدن به توسعهی پایدار تأکید میشود.
پیرامون شهر و پیرامون ،نظریاتی مطرحشدهاند .از مهمترین آنها میتوان به نظریه راندینلی اشاره کرد که اساس
این نظریه بهمنظور آرایش فضایی-مکانی و توازن منطقهای بر توسعه شهرهای کوچک پیرامون روستاها تأکید دارد.
دوم نظریه شـبکه منطقهای است .داگالس( .)1998راهبرد شبکه منطقهای در چارچوب پیوندهای روستایی-شهری،در
پی تحقق توسعه یکپارچه عرصههای شهری و روستایی و کاهش فقر از طریق افزایش توان اقتصاد محلی در شبکهای
از ارتباطات با اقتصاد منطقهای ،ملی و جهانی است (دانشپور .)3:1385،در این راستا تأکید بر بهکارگیری منابع محلی
درروند توسعه است(افراخته .)39:1391،مفهوم شبکه منطقهای به ظرفیتهای محلی برای نظم دهی به فعالیتهای
شهری-روستایی و بر تأمین زیرساختهای هر دو سکونتگاههای شهری و روستایی تأکید کرده است()Clark,1985
در این رویکرد جریانات شامل جریان افراد،سرمایه،کاال،اطالعات،نوآوری فناوری و مانند آن است که در شرایط
مناسب میتوانند موجبات همبستگی و پیوندهای روستایی-شهری را فراهم سازد(طالشی و همکاران .)82:1398،نظریه
دیگر در همین ارتباط" ،پویش ساختاری-کارکردی است که توسط سعیدی(1391و )1390پایهریزی شده است(طالشی
وهمکاران .)25:1398 ،در این پویش همه پدیدههای جغرافیایی اعم از طبیعی-اکولوژیک و یا اجتماعی و
اقتصادی،حاوی خصلت و قانونمندیهای نظامها(سیستمها) هستند و ازاینرو ،نظاموار عمل میکنند .هر نظام فضایی
متشکل از مجموعهای مرتبط از ساختارها و کارکردهای گوناگون است(سعیدی .)1377،عملکرد پیوندهای شهر-روستا
در ممالک درحالتوسعه ناگسسته و از کارکرد ضعیفی برخوردارند .این چالش هم از مدیریت شهری سرچشمه میگیرد
و هم فقدان نظم فضایی سلسلهمراتبی که توان پیوند بین شهر و روستا را تقویت کند .نکته مهم اینکه در پیوند شهر و
132

مجله توسعه فضاهای پیراشهری

دوره سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،1400پیاپی 5

روستا،توجهی به عدالت اقتصاد کارکردی روستاها نشده بلکه کارکردها یکسویه به نفع نواحی شهری است که نهایت ًا
منجر به پدیده مهاجرت و به دنبال آن حاشیهنشینی شده است .این پژوهش ،با الهام از نظریه ساختاری –کارکردی به
بررسی روستاهای تعامالت و پیوندهای پیراشهری سنندج در ابعاد اقتصادی آن میپردازد.
مقصود از روستاهای پیراشهری در حوزه مطالعاتی ،آن دسته از روستاهایی گویند که در فاصله 2تا  9کیلومتری
شهر سنندج قرار دارند .این روستاها بهنوبه خود شهر سنندج را ازنظر تأمین نیروی کار ،تولیدات محصوالت باغی،
ال کارکردهای شهر سنندج درزمینهٔ انتقال امکانات و خدمات ،کاال
بورسبازی زمینهای اطراف شهر را متأثر و متقاب ٌ
و سرمایهگذاری در بخش مسکن،روستاهای پیرامونی را تحت تأثیر کارکردهای اقتصادی خود قرار میدهد.
شهرستان سنندج ،به سبب تنوع شرایط ارتفاعی و ناهمواری  ،اقلیم مناسب و شبکههای رودخانهای وسدقشالق در
9کیلومتری آن ،نه تنها از مستعدترین مناطق تولیدات کشاورزی باألخص محصوالت باغی استان کردستان به شمار
میآید .بلکه همین تنوع ارتفاعات و وجود چشمهسارها در کنار روستاها ،شرایط را برای توسعه و رونق گردشگری
روستایی را فراهم آورده است .شهروندان برای گذران اوقات فراغت ،باغهایی پیرامون روستاها خریداری و خانه دومی
برای خود(خانواده) برپا کردهاند .اینگونه تعامالت شهر و روستا و دیگر فعالیتهای اقتصادی مانند جریان سرمایه و
انتقال کاال و خدمات ،موجب پویایی اقتصاد روستاها گردیده و چهبسا سبک و سیاق بافت مسکونی روستاهای پیرامونی
همانند بافت شهری درآمده است .درگذشته نهچندان دور روستاهای پیرامون شهر سنندج ،دارای اقتصاد دامداری بودند،
امروزه به دلیل خشکسالیهای پیدرپی و باال بودن هزینه نگهداری دام و سختی کار دامداری ،همچنین وجود
تحریمهای اقتصادی  ،تورم و گسترش فقر در کنار ضعف مدیریت منابع انسانی ،زمینه تغییرات و تحوالت را درسطح
روستاها پدید آورده با این تفاوت در روستاهای پیرامون شهر سنندج تغییر کاربری اراضی ،تغییر نوع معیشت،
بورسبازی در بخش زمین از شدت بیشتری به خود گرفته است .به عبارتی تغییرات در چشماندازهای اقتصادی در این
نواحی بیش از سایر نواحی روستایی ملموس و محسوس است .براین اساس به نظر میرسد عامل اقتصادی بیش از عوامل
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی زمینه تغییرات در ساختار کارکردی روستاهای پیرامونی و فضای شهری پدید آورده است.
اهمیت این رویکرد اقتصادی ازآنجاست که مانوئل کاستلز اعتقاد دارد که تسلط نظام اقتصادی،اساس سازماندهی
فضایی را تعیین میکند و این فعالیتهای اقتصادی هستند که سازماندهی فضا را بر عهدهدارند(افروغ.)1377،
مطالعات انجامگرفته درزمینه نواحی پیراشهری بیشتر با تأکید بر تحوالت مکانی شهرها بر بافت فیزیکی و
بهاصطالح تغییر کاربری اراضی انجامگرفته است .محمدی و همکاران( )1399در پژوهشی درباره شناسایی و تحلیل
اثرات خزش شهری بر وضعیت توسعه نواحی روستایی پیرامون ،به این نتایج رسیدند که پدیده خزش شهری عالوه بر
پیامدهای مثبت و محدود در بهبود وضعیت ،موجب شکلگیری بحرانهای اجتماعی،اقتصادی و تخریب محیط طبیعی
و مدیریتی-نهادی در مورد وضعیت روستاهای موردمطالعه شده است.
حقیقی مطلق( )1397در مطالعات خود در مورد روستاهای پیراشهری شیراز به این نتیجه رسید که گسترش فیزیکی
این شهر سبب پیامدها و دگرگونیهای ساختاری-کارکردی فراوان در روستاهای پیرامون ازجمله تغییرات گسترده در
فعالیتهای اقتصادی ،محصوالت تولیدی ،محیطزیست ،جمعیت ،بافت و کالبد شده است .طالشی و حیدری()1396در
پژوهشی در مورد دگرگونیهای کالبدی-فضایی سکونتگاههای روستایی ناحیه هشترود و نقش بازدارنده آن درشکل
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گیری شبکه منطقهای را موردبررسی قراردادند .صحنه و همکاران( )1396اثرات روابط شهر و روستا بر تحوالت
اقتصادی اجتماعی روستاهای آزادشهر را بررسی و به این نتایج رسیدند که روابط سبب تغییرات عمده در قیمت زمین
و مسکن،کاهش مالکیت بومی و قطعهقطعه شدن اراضی شده است .قاسمی و نجفی( )1399در پژوهشی درباره واکاوی
تحوالت کالبدی-ادراکی روستاهای پیراشهری مهرآباد دماوند به این نتایج رسیدند که در بعد اجتماعی رشد پدیده
شهر گرایی و تغییر نگرش روستائیان مهمترین اثری است که رشد شهری در روستای مهرآباد بهجای گذاشته است و
در بعد اقتصادی عدم تعادل در اشتغال و کاهش درآمد و پسانداز روستائیان ،اثر کالبدی حاصل از خزش شهری در
روستای مهرآباد قانونگریزی و افزایش ساخت و سازغیرمجاز بوده است و در بعد محیطی نیز تخریب منابع طبیعی و
افزایش آلودگیهای زیستمحیطی را به همراه داشته است .کیایی و درویشی( )1398در پژوهشی تحت عنوان تحلیل
پایداری اقتصادی-اجتماعی نواحی روستایی پیراشهری شهرستان گمیشان را به دودسته پایدار و ناپایدار تقسیمبندی
کردند .جمشید زهی شه بخش و قنبری( )1399در مورد خزش شهری و تحوالت کالبدی-فضایی سکونتگاههای
پیراشهری زاهدان به این نتایج رسیدند که اثرات خزش شهری زاهدان و جریانات فضایی حاکم بر آن باعث تحوالت
کالبدی ـ فضایی در ابعاد مختلف (افزایش جمعیت ،اندازه روستا و تحول در ساختار اشتغال و فعالیت) در نواحی
روستایی پیراشهری گردیده است.
در بخش مطالعات خارجی  ))Zhou,2019در پژوهش ویژگیهای مکانی فعالیتهای جمعیت در روستاهای حومه
شهر بر اساس تجزیهوتحلیل سیگنالینگ تلفنهای همراه در منطقه روستانشین شین و هان نیو شهر چین پرداخته و نتایج
نشان داد تغییرات جمعیت هر روستا و شدت ارتباط شهری آن تحت تأثیر مکان،صنعت و کاربری اراضی است.
( )Hlavacek etal:2019تأثیر حومهنشینی بر توسعه پایدار سکونتگاهها در فضاهای پیراشهری لبیم در جمهوری چک
با رویکرد زیستمحیطی پرداخته و راهحلها و روشهای هوشمندانهای برای انتقال شبکه فاضالب و تصفیهخانه شهری
بهمنظور حفظ کیفیت محیطزیست ارائه دادند .اهمیت بررسی ادبیات پژوهش در آن است که پژوهشگران را با
دیدگاهها ،نظرات و روشهای مرتبط با موضوع آشنا ساخته و از تجربیات علمی سایر محققین درزمینهٔ روابط شهر
با نواحی پیرامونی استفاده میگردد .بدین ترتیب پژوهش با رویکرد اقتصادی جریان سرمایه ،کاال و خدمات و...که
بیشتر زندگی و معیشت روستائیان و شهرنشینان را متأثر ساخته را موردبحث میگذارد.
روششناسی

پژوهش حاضر ،ازلحاظ هدف پژوهش کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری دادهها پژوهشی توصیفی-تحلیلی است.
برای گردآوری دادهها و اطالعات از مطالعات اسنادی ( منابع آماری جهاد کشاورزی ،سالنامه آماری و سرشماری
سال 1395و نقشههای روند توسعه فضایی-مکانی شهر سنندج) و برداشتهای میدانی(پرسشنامه) استفادهشده است.
جامعه آماری شامل تعدادی از  11روستا که در حوزه کارکردی-اداری شهر سنندج قرار دارند .از آنجائی که شکل
شهر بهصورت طولی است ازاینرو روستاهای حوزه سه دهستان انتخابشدهاند .جمعیت محدوده مطالعاتی 8117خانوار
است .حجم نمونه با استفاده از کوکران محاسبه و  367نفربدست آمده است .پایایی پرسشنامه از آمار آلفای کرونباخ
استفاده و عدد  0/744بدست آمد که حکایت از مطلوبیت پایایی است(جدول  .)2،برای تبیین روابط دوسویه شهر و
روستا از منظر اقتصادی که 9گویه بوده ،از نظرات  15نفر از متخصصان برنامهریزی روستایی و رشته اقتصاد کشاورزی
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استفادهشده است (جدول .)3:براین اساس پرسشنامهای به شکل تصادفی در میان اهالی روستاها توزیع گردید .در
توصیف و تحلیل نتایج پرسشنامه از نرمافزار ( SPss22شاخص میانگین) استفاده و از نرمافزار  Arc GISبرای ترسیم
نتایج تحلیلی استفادهشده است.
شهر سنندج در  540کیلومتری تهران  ،در دامنه کوه آبیدر و در ارتفاع بین  1450تا  1560متری از سطح دریا قرار
دارد .ازنظر موقعیت جغرافیایی شهر سنندج در موقعیت جغرافیایی ً 46ْ 59َ 45طول شرقی و ً 35ْ 19َ 00عرض شمالی
قرار دارد .مساحت این شهر بالغ بر  3688هکتار است(جعفری .)1379:براساس مطالعات واحد اطالعات اداره کل راه
و شهرسازی استان کردستان،بیش از  36درصد از بافت شهر سنندج ناکارآمد است ،از  4830هکتار مساحت شهر سنندج
بیش از  123هکتار آن دارای بافت روستایی 527،هکتار بافت شهری ناسازگار 220،هکتار بافت ناکارآمد میانی182 ،
هکتار بافت تاریخی و  646هکتار سکونتگاههای غیررسمی را شامل میگردد(واحد آمار و اطالعات اداره کل راه و
شهرسازی.)1399:

شکل  .1نقشه موقعیت جغرافیایی استان کردستان و شهر سنندج
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جدول .1شاخص و گویههای اقتصادی روستاهای پیرامونی شهر سنندج
گویهها

شاخص

دسترسی به خدمات
خرید باغ و ساخت خانه دوم
جریان تولیدات محصوالت باغی

اقتصادی

اشتغالزایی
بورسبازی و قیمت زمین
ایجاد رضایت و امنیت شغلی
احساس رضایت از درآمد
سرمایهگذاری
قیمت مسکن

ماخد:یافتههای پژوهشی تالشی و همکاران،علی پور و همکاران

جمعیت روستایی نواحی پیراشهری

میانگین جمعیت روستایی کل کشور برابر با  332نفر ،میانگین جمعیت روستایی استان کردستان برابر  280نفر و
میانگین جمعیت روستایی شهرستان سنندج درسال 1395برابر با  302نفر است(مرکز آمار ایران .)1395:میانگین جمعیت
تعداد 12روستاهای پیراشهری سنندج بیش با  2535نفر است .بررسی روند مهاجرت فرستی و مهاجرتپذیری روستاها
طی سال  1390-95نشان میدهد که روستاهایی که در ضلع غربی شهر سنندج قرار و دارای موقعیت کوهستانی و
کوهپایهای میباشند،روند مهاجرت فرست بوده و بالعکس روستاهای بخش شرقی شهر سنندج نهتنها از جمعیتپذیری
باالیی برخوردارند بلکه موجب ایجاد شهرک منفصل به نام شهرک نایسر شده است.
یافتههای تحقیق

بررسیها همانطوری که در جدول  2نشان دادهشده است تمام پاسخگویان مرد ،و پاسخگویان در گروههای سنی
بین  +65تا20سال که بیشترین گروه سنی  41-50سال با  31درصد بوده است .ازنظر سطح تحصیالت بیش از  36درصد
بیسواد 28،درصد دیپلم و...داشتهاند .ازنظر شغلی بیش از 52درصد در فعالیتهای خدماتی اشتغال داشته 32،درصد
کشاورزی و  16درصد در کارهای اداری اشتغال داشتهاند.
جدول .2توزیع پرسشنامه درمیان خانوار روستایی
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روستا

تعداد پرسشنامه

روستا

تعداد پرسشنامه

آرندان

33

آساوله

24

سراب قامیش

56

ساتیله

8

صلوتآباد

72

نوره

11

دوشان

43

خشکه دول

16

قلیان

22

سرنجیانه

12

بابا ریز

70

جمع کل
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جدول .3گروه های پاسخگو برحسب سن،جنس و میزان تحصیالت
جامعه آماری پاسخ گو
جنسیت

گروه های سنی

سواد

شغل

مرد

367

زن

-

20-30

26درصد

31-40

 29درصد

41-50

31درصد

+51

14درصد

بی سواد

 36درصد

سیکل

 28درصد

دیپلم

 23درصد

باالیدیپلم

 13درصد

کشاورزی

32درصد

کارمند

16درصد

خدماتی

52درصد

در مباحث نظری دو رویکرد موردبحث قرارگرفته و در این بررسی به رویکرد دوم یعنی ساختاری-کارکردی در
ارتباط با شرایط اقتصاد کشاورزی با تأکید بر تولیدات محصوالت باغی در روستاهای پیرامونی شهر سنندج میپردازد.
دراینارتباط چهار موضوع مهم در اولویت پرسشنامه قرارگرفته اول جریان سرمایهگذاری در بخش باغداری ،دوم میزان
تولیدات محصوالت باغی ،سوم مسائل مرتبط با اقتصاد زمین و بورسبازیهای آن و چهارم بحث اشتغال و
مهاجرتپذیری است .برای تبیین و تفهیم موضوعات موردپژوهش با استفاده از نتایج پرسشنامه که در آن میانگین وزنی
بهعنوان معیار توانمندی معرفیشده ،نتایج اثرات هریک از گویهها در فضای  GISبه صورت نقشه نمایش داده شده
است.
بررسی میزان پاسخگویی به گویههای دسترسی به خدمات ،خانه دوم ،تولید محصوالت باغی و اشتغالزایی در
روستاهای پیرامونی شهرسنندج بنا به توانمندی و ظرفیتهایی که در روستاها وجود داشته در شکل شماره  2نشان
دادهشده است .همانطوری که در شکل نشان دادهشده معموالً شهروندان برای خرید باغ و احداث خانه دوم ،اولویت
بر روستاهایی است که دارای چشمانداز جغرافیایی مطلوب ،امنیت اجتماعی و باغهای مدرن است .ازاینرو روستاهای
سراب قامیش در رتبه اول با میانگین وزنی ، 3/21روستای صلوتآباد با میانگین وزنی 3/18و ،روستای بابا ریز و قلیان
با میانگین وزنی  3/12در اولویت قرار گرفتهاند .در گویه شرکت تعاونی اولویت بر مراکز دهستانها از آن جمله
صلوتآباد،سراب قامیش ؛بابا ریز و آرندان با میانگین وزنی به ترتیب ،3/14 ،3/16 ،3/20 ،3/24است .در گویه
تولیدات محصوالت باغی روستای باباریز با میانگین وزنی  ،3/56روستای سراب قامیش با  ،3/41روستای قلیان با
میانگین وزنی  3/22بیشترین تولیدات محصوالت باغی را داشتهاند .در بخش اشتغالزایی روستای دوشان با میانگین
وزنی 3/92در جایگاه اول ،روستای اساوله با  3/64در جایگاه دوم و روستای قار با میانگین وزنی ، 3/48روستای بابا
ریز  3/38و روستای سراب قامیش با  3/33به ترتیب اولویت سطح اشتغالزایی را به خود اختصاص دادهاند .نکته حائز
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اهمیت دراینارتباط اینکه روستاهای اساوله،دوشان و قار به دلیل بعد فاصله نزدیک به شهر سنندج،نقش خوابگاهی را
داشته ازاینرو تعداد شاغلین در این روستاها بیش از سایر نواحی پیرامونی بوده است اما روستاهای باباریز و سراب
قامیش به دلیل شرایط مناسب کارکردی بر فعالیت باغداری به ترتیب در اولویت میانگین وزنی قرارگرفته هرچند سایر
روستاها بستر توسعه اشتغالزایی وجود دارد اما در حد قابلتوجه نبوده است.
درشکل 4تا 2نشان میدهد ازنظر کارکردی مردم (شهروندان)برای گذران اوقات فراغت خود براساس نظرسنجی
به ترتیب روستاهای سراب قامیش با میانگین وزنی  ،3/85روستای صلوتآباد با میانگین وزنی 3/69به ترتیب در اولویت
بوم گردی و گذران اوقات فراغت بودند .سایر روستاها گرچه شهروندان برای گذران اوقات فراغت میرفتند اما سطح
میانگین وزنی آنها با روستاهای سراب قامیش و صلوتآباد به مراتب کمتر از حد میانگین بوده است .در گویه
مهاجرتپذیری یافتهها نشان داد روستاهای دوشان ،3/68،روستای آساوله با 3/43و روستای سراب قامیش با  3/11به
ترتیب در اولویت مهاجرت بودند .این روستاها همانطور در بخش اشتغالزایی اشاره شد به دلیل مسافت نزدیک با شهر
سنندج و این که هزینههایی مانند اجارهخانه در شهر خارج از توانایی مهاجرین بود ،لذا مراکز پیرامونی به عنوان روستای
خوابگاهی انتخاب شدند .روند مهاجرت طی پنج سال اخیر  1390-95نشان می دهد.
در گویه بورسبازی زمین و قیمت آن نتایج نظرسنجی نشان داد که روستای باباریز با میانگین وزنی ،3/81روستای
دوشان با  ،3/76روستای اساوله  ،3/74روستای قاربا میانگین وزنی،3/66روستای سراب قامیش با ،3/52روستای
قلیان،3/34روستای نوره با  3/26و روستای آرندان با  3/20به ترتیب اولویت قیمت زمین روستاها به دلیل کثرت جمعیت
و ضعف مدیریت شهری ،بطور ناموزون در حال افزایش است .ازنظر احساس رضایت و امنیت شغلی به ترتیب روستای
باباریز با میانگین وزنی  ،3/66روستای سراب قامیش با  ،3/51قلیان با  ، 3/42آرندان با  3/21بوده است .ازنظر گویه
سطح زمین باغات روستایی نتایج از برداشت آمار جهاد کشاورزی شهرستان سنندج نشان داد که باباریز با میانگین،3/66
سراب قامیش با  ،3/60روستای صلوتآباد با ، 3/32روستای قلیان 3/29و روستای نوره با  3/19بهمراتب بیشترین سطح
باغستان را داشتهاند .ازنظر درآمد یکی از مهمترین عاملهای پیوند شهر و روستا را تقویت یا تضعیف میکند .ازاینرو
نتایج نظرسنجی نشان داد روستای باباریز با میانگین وزنی ، 4/01روستای سراب قامیش با میانگین وزنی درآمد،3/83
روستای صلوتآباد با میانگین وزنی ،3/52روستای قلیان با میانگین وزنی ،3/51روستای آرندان با  3/31به ترتیب
بیشترین تا کمترین سطح درامد در سطح میانگین داشتهاند دیگر روستاها گرچه دارای درآمد باغی بوده اند اما عملکرد
تولیدات محصوالت باغی نقش تعیین کننده در درآمد آنها نداشته است.
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شکل.2پیوند روابط سکونتگاههای پیراشهری سنندج

شکل .3پیوند روابط سکونتگاههای پیراشهری سنندج
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شکل.4پیوند روابط سکونتگاههای پیراشهری سنندج

نتایج نهایی نشان داد که روستاهای باباریز و قلیان بیشتر به دلیل موقعیت مناسب تولیدات کشاورزی باألخص درزمینه
باغات و نزدیکی آنها به شهر سنندج از موقعیت ممتازی در روابط شهر و روستای سنندج برخوردارند .روستاهای
ال جزو
دوشان ،اساوله به دلیل نزدیکی با شهر سنندج محلی برای مأوی مهاجرین روستایی شده است .این روستاها عم ً
حوزه کارکردی شهر سنندج میباشند اما در تقسیمات سیاسی روستا محسوب میگردند .روند رشد جمعیت روستایی
طی سالهای 1390-95نشان میدهد جمعیت آنها حدود دو برابر افزایشیافته است.
بهطورکلی بررسی ساختار کارکرد اقتصادی روستاهای پیرامونی شهر سنندج متاثراز دو موُلفه تعداد جمعیت و
مسافت که خود تابعی از موقعیت اکولوژیکی میباشد ،استفادهشده است .نتایج جمعیتی نشان میدهد روستاهایی که
کمی بیشتر از سایر روستاها با شهر سنندج فاصلهدارند ،نقش مهاجرت فرستی داشته و درمقابل روستاهای هموار و
نزدیک به شهر جاذب جمعیت بودهاند.
جدول  .4روند رشد جمعیت روستایی طی سال های 1390-95

140

نام روستا

1395

1390

تفاوت تغییر

سراب قامیش

1091

1762

-671

آرندان

2106

2187

-81

صلوت اباد

3215

3399

-184

نوره

832

934

-102

اساوله

8009

3382

4627

دوشان

7090

4085

3005

قار

1583

1386

197

قلیان

2773

1831

942

خشکه دول

217

162

55

سرنجیانه سفلی

683

355

325

باباریز

2130

1844
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شکل .5سطح بندی اقتصادی پیوند روستاهای پیراشهری سنندج

نتیجهگیری

تادهه أخیر رویکرد غالب در پیوند شهر و روستا ،تقویت شهرهای کوچک جهت کنترل مهاجرتهای روستایی
مطرح بود ،اما امروزه به دلیل شدتجریانها ،روابط و پیوندهای شبکههای شهری و روستایی شاهد تغییرات زمانی
کوتاهمدت در ابعاد فضایی-کالبدی در سطوح مختلف شهر و روستا بوده ازاینرو ضرورت توجه همزمان به
برنامهریزیهای روستایی در کنار توسعه فضایی شهرها مورد تأکید برنامه ریزان شهری و روستایی قرارگرفته است.
این پژوهش باهدف بررسی تأثیرات پیوندهای روستا-شهری با تأکید بر تحوالت اقتصادی در نواحی پیراشهری
سنندج پرداخته است .به همین منظور فرضیهای تحت عنوان نقش تأثیرات اقتصادی بر تحوالت توسعه روابط شهر و
روستای سنندج طرح گردید .بهمنظور پاسخگویی به فرضیه از روش پیمایشی استفادهشده و  367نفر مورد از افراد
روستایی موردسنجش قرار گرفتند و پس از تعیین میانگین وزنی هریک از گویهها ،نتایج تحلیلی بهصورت نقشه در
فضای  GISترسیم گردید .نتایج نشان داد روستاها درسایه تحوالت اقتصادی ،پیوسته در حال تغییر و تحولاند .این
تغییرات اقتصادی در فضای کارکردی و کالبدی روستاها قابلمشاهده است .بهطورکلی بررسی ساختار کارکرد
اقتصادی روستاهای پیرامونی شهر سنندج متاثراز دو موُلفه تعداد جمعیت و مسافت که خود تابعی از موقعیت اکولوژیکی
روستاها میباشد .براین اساس روستاهای پیراشهری سنندج ازنظر موقعیت کارکردی به چهار دسته تقسیم میگردند:
اول روستاهایی که دارای هموار هستند به دلیل فاصله کم با شهر سنندج و بستر مناسب برای توسعه فضایی-مکانی،
جاذب جمعیت مهاجرین کمدرآمد است شامل روستاهای دوشان ،قار ،اساوله .دوم روستاهایی که در محورهای
ارتباطی قرار دارند مانند صلوتآباد و سراب قامیش ،موقعیت ممتاز ارتباطی روستای صلوتآباد سبب افزایش جمعیت
شده هرچند از نظر موقعیت اکولوژیکی،کوهستانی واز نظر سیاسی مرکز دهستان است .اما موقعیت ارتباطی آن
تاحدودی سایر عوامل طبیعی را کم رنگتر کردهاست .روستای سراب قامیش نیز در محور ارتباطی سنندج-سقز و
در 2کیلومتری سد قشالق قرار دارد .موقعیت کوهپایه،ارتباطی و نزدیکی به سد قشالق طی دهههای اخیر سبب رونق
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فضای اقتصادی و کالبدی شده و به دلیل چشم اندازههای طبیعی یک روستای گردشگری محسوب ازاینرو شهروندان
سنندجی معموالً خانههای دوم خود را در اطراف این روستا میسازند .سوم روستاهای کوهستانی و کوهپایهای که
شرایط توسعه برای آنها بهمراتب به دلیل توپوگرافی سخت و ناهموار ،مشکالت ارتباطی را ایجاد کرده همین عامل
بهنوبه خود در راندمان بهرهوری و سرمایهگذاری کاسته ازاینرو با محدودیتهای فضایی-کالبدی در سیمای اقتصاد
ناکارآمد آنها مشهود است .چهارم روستاهای پائیندست سد قشالق که دارای خاک حاصلخیز و شرایط استفاده از
سرریز آب سد قشالق برای توسعه باغات خوددارند.مانند روستاهای باباریز و قلیان در شمال شرقی شهر سنندج قرار
دارند.این دو روستا از نظر تولیدات محصوالت باغی در سطح شهرستان سنندج در رتبههای اول در توتفرنگی ،سیب،
آلبالو،گیالس و انگور میباشند.
نتایج تحلیلی از گویهها نشان داد که ضریب تأثیر هریک از گویهها بر ساختار کارکردی فضای روستاها یکسان
نبوده ازاینرو مهمترین گویههای تأثیرگذار شامل دسترسی به کاال و خدمات با میانگین وزنی ، 3/94بورسبازی زمین
اطراف روستاها با میانگین وزنی ،3/88گویه اشتغالزایی 3/79و جریان سرمایه با میانگین وزنی 3/77با بیشترین میانگین
وزنی در میان سایرگویهها داشته است.نتایج پژوهش با مطالعات طالشی و همکاران( ) 1398در بخش جریان کاال و
خدمات ،در بخش نقش خوابگاهی برخی روستاها با مطالعات جمشید زهی و قنبری( )1399در بخش مهاجرت پذیری
با مطالعات کرمی و همکاران( )1398و در بخش مطالعات گردشگری روستاهای پیراشهری با مطالعات علی اکبری و
همکاران( )1396همسو است.
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