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Highlights

— With increasing urbanization and the importance of planning, demographic data and analysis are needed at the level 
of urban districts.

— The paper compares the demographic indicators and characteristics of informal settlements and other settlements in 
Sanandaj.

— Along with demographic heterogeneity, a significant portion of the changes, including population growth and 
immigration, take place in informal settlements.

— In urban management with the aim of upgrading and regeneration of informal settlements, it is necessary to pay 
attention to demographic characteristics.

Extended abstract
Introduction: Informal settlements are a fundamental challenge in modern urbanization. Various approaches and plans 
have been adopted to address this challenge, but many of them have not been associated with success for various reasons, 
including a lack of understanding of the characteristics of these settlements, especially the demographic dimensions. 
Studies have demonstrated that housing and habitation in informal settlements is far more frequent in Sanandaj than the 
national average, and covers more than half of the city’s population. The aim of this study was to analyze the demographic 
characteristics and indices in informal settlements and compare them to those in other settlements in Sanandaj. The 
achievements are highly significant mainly because they provide an overview of the active demographic structure and 
processes in formal and informal settlements. Moreover, many theories that indicate the formation of informal settlements 
highlight the importance of social, economic, and demographic factors in this regard.

Theoretical Framework: The theoretical framework of this research was based on theories that focus on urban growth 
and diversity in developing countries. Furthermore, these theories address the typology of urban settlements due to this 
diversity.
According to the demographic transition framework, rural-urban migration is the initial source of urban growth at the 
early stages of transition, but natural population growth itself is the fundamental source of urban growth as the transition 
and urbanization processes continue, and the urban sector grows increasingly larger (Keyfitz, 1980: 149). In the middle 
and end of the demographic transition, where the rates of death and birth are both low and more or less equal in urban and 
rural areas, rural-urban migration turns into another factor affecting the growth of urban population.
Undergoing a state of demographic transition and post-transition, the city of Sanandaj, Iran has witnessed both natural 
growth and rural migration, and has therefore experienced high rates of urbanization. This increasing urbanization has 
led to the formation of various structures and patterns of urban settlement, including informal dimensions, and represents 
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different trends, types, and patterns in demographic terms.
Methodology: The present research is a quantitative descriptive study with an exploratory nature although it analyzed the 
current conditions. It was conducted to compare population characteristics and indices in formal and informal settlements 
in Sanandaj with a secondary analysis of raw data from the population and housing censuses in 2006, 2011, and 2016 in 
Sanandaj. After the data were processed and prepared, the districts were classified into settlement types based on previous 
research, and the population characteristics and indices in urban settlements were then compared and analyzed.

Results and Discussion: According to the results, the most dramatic demographic changes in Sanandaj, including those 
in size, population growth rate, and migration, had occurred in informal settlements. In addition, they are considered as 
the poles of attraction of the population along with the new settlement areas. There is instability and imbalance among the 
settlements in terms of the static characteristics of the population, including household density, residential unit quality, 
academic conditions, dependency burden, and employment status This indicates that informal settlements with larger 
households, smaller residential units, larger populations per room, and higher ratios of flimsy housing units are excluded 
from the proper cycle of economic and social urban life. These problems can all lead to occurrence of further urban 
challenges.

Conclusion: The present study revealed the existence of heterogeneous characteristics and demographic indices 
in the settlements of Sanandaj. Although the same pattern in terms of population processes cannot be considered for 
different districts, some settlements are characterized by both higher population growth and poorer housing, occupation, 
employment, and education. This makes them not only more vulnerable but also potential causes of urban issues and the 
Achilles’ heel of urban management.
The policy solution proposed in this article is that it is necessary and fundamental to pay attention to the demographic 
characteristics and indices of informal settlements in the provision and advancement of a comprehensive approach 
to planning and management in order to upgrade and regenerate these settlements. The results of this paper provide 
important lessons for planners and policy-makers on population redistribution policies and urban management, and 
indicate the different dimensions and characteristics of population in districts and settlements of Sanandaj.
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نکات برجسته
با شهری شدن روزافزون و اهمیت یافتن نظام برنامه ریزی، به داده ها و تحلیل های جمعیتی در سطح محله های شهری نیاز است.  -

مقاله شاخص ها و ویژگی های جمعیتی در سکونتگاه های غیررسمی و سایر سکونتگاه های شهر سنندج را با همدیگر مقایسه می کند.  -
افزون بر ناهمگونی های جمعیتی، بخش قابل توجهی از تحوالت شامل رشد جمعیت و مهاجرت پذیری در سکونتگاه های غیررسمی   -

صورت می گیرد.
در مدیریت شهری با هدف بازآفرینی و بهسازی سکونتگاه های غیررسمی، توجه به ویژگی های جمعیتی ضروری است.  -

doi

چکیده
سکونتگاه های غیررسمی چالشی بنیادین در شهرنشینی نو به شمار می روند. در برخورد با این چالش، رویکردها و برنامه های 
گون ازآن گونه نبود شناخت ویژگی های این سکونتگاه ها  گونی به کار گرفته شده است، ولی بسیاری از برنامه ها به دالیل گونا گونا
به ویژه ابعاد جمعیتی با کامیابی همراه نبوده است. بررسی ها نشان می دهد ابعاد اسکان در سکونتگاه های غیررسمی در سنندج 
کاوی شاخص ها و  گرفته است. هدف این نوشتار وا کشوری است و بیش از نیمی از جمعیت شهر را فرا  بسیار فراتر از میانگین 
ویژگی های جمعیتی در سکونتگاه های غیررسمی و همسنجی آن با دیگر سکونتگاه های شهر سنندج است. این پژوهش یک 
کمک داده های ثانویه )اطالعات سرشماری در سال های 1385، 1390 و 1395(  کتشافی است و با  گونه ا بررسی توصیفی و از 
که بیشترین دگرگونی های جمعیتی شهر سنندج  درباره محله های سنندج به نتیجه رسیده است. دستاوردها نشان می دهد 
دربرگیرنده حجم، آهنگ رشد جمعیت و مهاجرت در سکونتگاه های غیررسمی شکل می گیرد. افزون بر این، از دید ویژگی های 
گونه ای ناپایداری و  کم در زمین، چگونگی آموزش، بار تکفل و چندوچونی اشتغال  کم در خانوار، ترا ایستای جمعیت شامل ترا
که همگی می توانند زمینه ساز نمایان شدن دیگر چالش های شهری باشند. راهکار  نبود توازن در میان سکونتگاه ها برپاست 
گیر برای برنامه ریزی و مدیریت بر پایه بهسازی و بازآفرینی  که در فراهم آوری و پیشبرد یک رویکرد فرا سیاستی نوشتار این است 
این سکونتگاه ها، توجه به ویژگی ها و شاخص های جمعیتی آنها بایسته و بنیادین است. نتایج این مقاله، عالوه بر نشان دادن 
ابعاد و ویژگی های مختلف جمعیت در مناطق و محالت سنندج، درس های مهمی را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران در مورد 

سیاست های توزیع مجدد جمعیت و مدیریت شهری ارائه می دهد.

کلیدی: شاخص های جمعیتی، ویژگی های ایستای جمعیت، سکونتگاه های رسمی، سکونتگاه های غیررسمی، شهر  گان  واژ
سنندج.
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خانی و دیگران
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1. مقدمه
شهرنشینی یکی از برجسته ترین سویه های زندگی اجتماعی در دنیای 
امروز است. با توجه به دوراندیشی های اقتصادی و اجتماعی، انسان 
سکونتی  واحدهای  در  گرفتن  جا  و  تمرکز  به  شگرفی  گرایش  ــروزی  ام
که پیش بینی شده، شمار فراوانی از شهرنشینان  بزرگ دارد. به گونه ای 
»ابر  یا  جمعیت  میلیون  هشت  از  بیش  با  شهرهای  کن  سا آینده  در 
که اندیشه »ضدشهرگرایی«2  شهرها«1 خواهند بود و این نشان می دهد 
کنون پایان یافته انگاشته می شود )Naghdi, 2004: 322(. به گفته  از هم ا
پوماین، »رشد شهرنشینی در سطح جهان در سده بیستم و به ویژه از 
نیمه دوم آن آغاز شده و ازاین جهت یک پدیده نوین به شمار می رود. 
کشورها آن  کم وبیش همه  این پدیده درعین حال جهانی هم هست و 
کنان  کنش فضایی سا کرده یا می کنند. این فرایند جهانی، پرا را تجربه 
زمین را در همه بخش های جهان شکل داده و هنوز هم رو به شکل 
 Pumain,( می نماید«  برگشت ناپذیر  به نظر  که  فرایندی  اســت.  دادن 

.)2006: 319
بر پایه داده های سازمان ملل، نسبت شهرنشینی در سطح جهان از 30 
درصد در سال 1950 به 47 درصد در سال 2000 و 50 درصد در سال 2010 
که در سال 2025 به 58 تا 60 درصد برسد  رسید و پیش بینی می شود 
 .)Population Reference Bureau, 2010: 3 ؛United Nations, 2000: 9(
کشور ایران نیز مانند بسیاری از جوامع، رو به تجربه شهرنشینی  بوده 
نیز  از جوامع درحال توسعه  از بسیاری  کشور  این دگرگونی در  و شتاب 
گذشته  کشور ما در 50 سال  بیشتر بوده است. نسبت شهرنشینی در 
بیش از 3/7 برابر شده و از 31/4 درصد در سال 1335 به 68/5 درصد 
 Statistical( اســت  رسیده   1395 ســال  در  درصــد   74 و   1385 ســال  در 
کشور  جمعیت  ترکیب  بنابراین   .)Center of Iran, 1956; 2006; 2016
از یک حالت بیشتر روستایی و عشایری به ترکیب »بیشتر شهرنشین« 
که این نسبت در سال 2025 میالدی  دگرگشته و »پیش بینی می شود 

.)Khani, 2012: 17( »به 75 درصد برسد )1404 ه.ش(
افزایشي  رونــدی  همواره  نیز،  کردستان  استان  در  شهرنشینی  نسبت 
استان  داشته است. درحالی که در سال 1335 نسبت شهرنشینی در 
درصــد،  به 16/5  ســال 1345  در  اســت،  ــوده  ب درصــد  کردستان 11/2 
در  به 39/7 درصــد،  در سال 1365  به 24/2 درصــد،  در سال 1355 
برپایه  سال 1375 به 52/4 درصــد، در سال 1385 به 59/4 درصد و 
واپسین سرشماری )سال 1395(، به نزدیک به 71 درصد رسیده است 
)Statistical Center of Iran, 1956-2016(. این دگرگونی ها در شهرستان 
اســت،  پیش رفته  بیشتر  شتابی  بــا  و  گسترده تر  سطحی  در  سنندج 
به طوری که بر پایه اطالعات سرشماری، نسبت شهرنشینی شهرستان 
ســال 1395  در  درصــد  به 82  ســال 1345  در  درصــد  از 26/6  سنندج 

.)Ibid, 1966; 2016( رسیده است
شهری،  جمعیت  طبیعی  ــد  »رش دلیل  چهار  بــه  عمومًا  سنندج،  در 
مهاجرت، طبقه بندی دوباره )تبدیل نقاط روستایی به شهر( و پیوست 
 Arriaga, 1999: 348;( شهر«  بــه  جدید  گستره های  ــردن  ک هــمــراه  و 
 Amani, 2001: 29( و به طور ویژه به دالیل دوم و چهارم، شاهد گسترش 
سکونتگاه های غیررسمی و محله های حاشیه ای و فقیرنشین هستیم؛ 

1 Metropolis
2 Anti-urbanism

 Irandoost, 2012: 169;( انجام گرفته  مطالعات  اساس  بر  طوری که  به 
Morovati, 2012: 121(، در سنندج حدود 53/3 درصد از جمعیت در 
کل شهر  سکونتگاه های غیررسمی و تنها با حدود 15 درصد از مساحت 
 Eghbali & Rahimi, 2010:( زندگی می کنند. براساس مطالعه دیگری
گستره سراسر  58(، 55 درصد جمعیت شهر سنندج در 12/7 درصد از 

شهر اسکان یافته اند.
زندگی  سطح  با  سنجش  در  شهری  مناطق  در  زندگی  چونی  گرچه  ا
انگیزه های  از  یکی  همین  و  می رسد  نظر  به  باالتر  و  بهتر  روستاییان 
گرایش روستاییان به سکونت در شهر است، ولی از سوی دیگر، شهر و 
همچون  فراوانی  دشواری های  شدن  پدیدار  عامل  خود  شهرنشینی، 
اجتماعی،  کــژی هــای  و  آسیب ها  گسترش  بدمسکنی،  و  بی مسکنی 
و بسیاری  ترافیکی  و چالش های  انبوهی  آلودگی های زیست محیطی، 
کشورهای درحال توسعه شده  دشواری های دیگر، به ویژه در شهرهای 
و  توسعه  درون زای  الگوی  از  متأثر  چشمگیر  دگرگونی  این  زیــرا  اســت؛ 
پیشرفت اقتصادی کشور نبوده و طبیعی است که این الگو از شهرنشینی، 
که  پیش آمدها و مشکالت بسیاری به همراه داشته باشد؛ افزون بر آن  
گسترش شهرنشینی هم در رنج است.  از دشواری های درونی و مشترک 
ازاین رو، برجسته تر از سرشت شهرنشینی، چونی و چندی شهری شدن 
است )Naghdi, 2004: 323(. بنابراین درحالی که افزایش اسکان مردم 
در شهرها و شهرنشینی روزافزون روی می دهد، به طور همزمان شاهد 
افزایش فقر و سکونتگاه های غیررسمی در شهرهای بزرگ نیز هستیم که 
به یکی از مسائل و چالش های اصلی مدیریت شهری تبدیل شده اند. 
فقرای  از  عمده ای  بخش  مسکن  غیررسمی،  سکونتگاه های  گرچه  ا
که بازار رسمی توان تأمین آن را ندارد_ و در  شهری را تأمین می کنند_ 
که  گروه های فقیر می شوند  عین حال این محله ها مکانی برای سکونت 
کار ارزان را برای اقتصاد شهر  در خدمت اقتصاد شهر هستند و نیروی 
مشکالت  دربــردارنــده  سکونتگاه ها  این  این وجود،  با  می کنند،  فراهم 
که پایداری شهرها را تهدید می کنند. آسیب پذیری  و مسائلی هستند 
گروه های اجتماعی، تجمع فقر و برخی آسیب های اجتماعی، ناپایداری 
که این  کالبدی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی از ویژگی هایی هستند 
محله ها را به مثابه مشکل و مسئله در نظام برنامه ریزی مطرح می کند 

.)Irandoost, 2012: 160(
از  چشمگیری  بخش  که  آن  به ویژه  و  شــده  یــاد  نکته های  به  توجه  با 
رسمی«  »غیر  به اصطالح  سکونتگاه های  در  سنندج  شهر  جمعیت 
کن هستند، شناخت و سنجش شاخص ها و ویژگی های جمعیتی  سا
پدیده ها  از  واقع بینانه  تصویری  شهر  این  گون  گونا سکونتگاه های  در 
و برآیندهای جمعیتی را فرا روی برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری 
توسعه  آرمـــان  و  محور  را  انسان  گــر  ا نیز،  نظری  دیــد  از  مــی دهــد.  ــرار  ق
که یک بخش بنیادین و جدایی ناپذیر دستیابی به  بدانیم و بپذیریم 
کنکاش در  توسعه، جمعیت و چگونگی ابعاد ایستا و پویای آن است، 
این جستار ارزش می یابد. همچنین باید یادآور این نکته برجسته شد 
کمتر توجه می شد،  گذشته به شناخت جمعیت و ابعاد آن  گر در  که ا
گون  گونا که برنامه ریزی در زمینه های  امروزه این راستینگی درک شده 
اقتصادی_اجتماعی به خصوص در دنیای شهری شده امروزی، بایسته 
آن  جمعیتی  ویژگی های  آن گــونــه  از  جامعه  گون  گونا ابعاد  شناخت 
از دستاورد مطالعات  بنابراین در مقاله حاضر ضمن بهره گیری  است. 
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گونه بندی آنها در شش  قبلی، با طبقه بندی محله های شهر سنندج و 
سکونتگاه ها  ایــن  در  جمعیتی  ویژگی های  موشکافی  به  سکونتگاه، 
شاخص هایی  و  ویژگی ها  که  می پردازیم  پرسش ها  این  به  و  پرداخته 
واحد  و  کم  ترا و ساخت سنی جمعیت، مهاجرت،  ــدازه، رشد  ان چون 
این گونه  در  تحصیالت  و  سواد  بیکاری،  و  اشتغال  فعالیت،  مسکونی، 
سکونتگاه ها چگونه است؟ چه ناهمسانی با دیگر سکونتگاه ها دارد و 

این ویژگی ها چه رهنمودهایی برای مدیریت شهری دارد؟

2. چارچوب نظری
که ازیک سو  مبانی نظری این پژوهش را نظریه هایی تشکیل می دهند 
کشورهای در حال توسعه  گونی شهری در  گونا را به رشد و  توجه خود 
گونی، به گونه شناسی  معطوف می دارند. از سوی دیگر، بنا بر همین گونا
کنون، نیمی از جمعیت جهان در  سکونتگاه های شهری می پردازند؛ ا
گزارش مرکز سکونتگاه های انسانی ملل  شهرها زندگی می کنند. بر پایه 
رشد  کانون  برجسته ترین  آینده  ســال   30 در  شهری  مناطق  متحد1، 
برنامه ریزان  جمعیت،  افزایش  این  با  و  بود  خواهند  جهان  جمعیت 
فقر  بــاالی  رشد  نرخ  چالش  با  حال توسعه  در  کشورهای  دولت های  و 
که زمانی بیشتر ویژگی  که نمود فقر  روبه رو هستند. این در حالی است 
از  یکی  است.  شهری شده  بیشتر  هرچه  امــروزه  بود،  روستایی  مناطق 
کمبود  افزایش فقر در شهرها و شهری شدن فقر،  بنیادین  پیامدهای 
مسکن و شکل گیری فزاینده سکونتگاه های غیررسمی است؛ چنانچه 
میلیون   889 نزدیک  در   2020 سال  بــرای  سکونتگاه ها  این  جمعیت 
دگرگونی  ــد  رون در  نیز  ایــران   .)Divyani, 2011: 1( اســت  شــده  بـــرآورد 
چشمگیری  به شکل  را  غیررسمی  اسکان  پدیده  امــروزی،  شهرنشینی 
سکونتگاه های  که  است  داده  نشان  بررسی ها  می کند.  و  کرده  تجربه 
غیررسمی در جهان و از آن گونه در ایران از یک شکل و الگوی یکنواخت 
پیروی نکرده، چه بسا ریخت فضایی و مکانی و روند فرگشت و تکامل 
محله های فقیرنشین از یک منطقه به منطقه دیگر، از شهری به شهر 
 Irandoost,( دیگر و حتی در بخش های یک شهر با هم ناهمسان است
که مونث ُگمری و همکارانش عنوان می کنند،  et al., 2013: 92(. آن گونه 
که از یک دیدگاه  گونی یکی از ویژگی های زندگی شهری امروز است  »گونا
گونی روشنگر پنداره شهر همچون بخت آزمایی و عرضه اجتماعی  گونا
که این  که در آن خطرات و پاداش هایی در آن نمایش دارد  است، جایی 
گونی به  گونا شواهد بی ثباتی و احتماالت آن است؛ اما از دیدگاه دیگر، 
مثابه تجربه ای از نابرابری و یادآوری از بی ثباتی و پیامد امکان آن است« 

.)Montgomery, et al., 2019: 167(
زمینه های  و  ــد  رونـ بــررســی  ــرای  بـ چــارچــوب هــا  کلیدی ترین  از  یکی 
گذار جمعیت شناختی است. بر پایه این چارچوب،  شهرنشینی، نظریه 
برجسته ترین بازگفت جمعیت شناختی شهرنشینی در این راستینگی 
گذار، میزان مرگ ومیر شهری باالتر  که در شرایط پیش از  نهفته است 
گذار، بخش  از میزان زاد و ولد بوده است. ازایــن رو در جوامع پیش از 
شهری یک "گودال جمعیتی تلقی می شد _ جایی که در آن شمار مرگ ها 
بیشتر از موالید بود. در نتیجه، برای دوره های طوالنی، حفظ جمعیت 
شهرها وابسته به مهاجرت روستا_شهری بود. در چنین شرایطی، رشد 
گر هم رشدی وجود داشت، به دلیل مهاجرت  شهری محدود بوده و ا
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یــک جمعیت  ــدن  بــرابــر شهرنشین ش ــن رو، در  ــ ازایـ اتــفــاق مــی افــتــاد. 
کلیدی  بازدارنده  برجسته وجود داشت )Dyson, 2019: 171(. مرحله 
که تراز مرگ ومیر شهری  گذار جمعیت شناختی هنگامی فرامی رسد  در 
 De Vries, 1990:( کاهش پیدا می کند به پایین تر از تراز موالید شهری 
برای  شهری  جمعیت  طبیعی  رشد  که  است  شرایطی  چنین  در   .)53
نخستین بار مثبت می شود. ازاین پس جمعیت شهری دارای دو عامل 
رشد می شود؛ یکی رشد طبیعی خود جمعیت شهری و دوم مهاجرت 
پیاپی از روستا به شهر )که خود میزان رشد طبیعی جمعیت روستایی را 
کاهش مرگ ومیر به تراز پایین تر از موالید در شهرها،  کاهش می دهد(. با 
سقف جمعیتی برای شهرنشینی برداشته می شود؛ بنابراین، در دوره ای 
از رشد شهری پیاپی، نخست مهاجرت روستا_شهری پشتیبان بنیادی 
رشد شهری است ولی در دنباله و همچنان که سطح عمومی شهرنشینی 
در یک جمعیت افزایش پیدا می کند، این رشد طبیعی خود جمعیت 
کنشگر بنیادین رشد شهری بدل می شود. به عبارت  که به  شهری است 
گذار جمعیت شناختی _ هنگامی که شهر  روشن تر، در مراحل نخستین 
آغازین رشد شهری  به شهر خاستگاه  _ مهاجرت روستا  کوچک است 
ادامه  شهرنشینی  و  جمعیت شناختی  گــذار  که  همچنان  ولی  اســت، 
خود  طبیعی  رشد  می شود،  بزرگ تر  و  بــزرگ  شهری  بخش  و  می یابند 
جمعیت شهری خاستگاه بنیادین رشد شهری شمرده می شود. رشد 
همه  از  نیمی  که  این  از  پیش  بسیار  چه بسا  شهری  جمعیت  طبیعی 
جمعیت یک سرزمین شهرنشین شود، برانگیزنده بنیادین رشد شهری 

.)Keyfitz, 1980: 149( شمرده می شود
کاهش مرگ ومیر و افزایش رشد طبیعی جمعیت در مناطق روستایی 
که برخی از نقاط در نتیجه افزایش جمعیت   به این معنی خواهد بود 
با طبقه بندی دوباره، به عنوان نقطه شهری شناخته شوند. همچنین 
روســتــا_ مهاجرتی  جــریــان  روســتــایــی  مناطق  جمعیت  طبیعی  رشــد 
که  می دهند  نشان  شواهد  به راستی،  می کند.  نیروبخشی  را  شهری 
گذار  فرایند  در  روستایی،  مناطق  از  برون کوچی  خالص  میزان  افزایش 
پایان  در  هنگامی که  این  بر  افــزون  می یابد.  افزایش  جمعیت شناختی 
کم وبیش  پایین و  گذار جمعیت شناختی، میزان فوت و موالید هر دو 
همه جا برابرند، چه بسا مهاجرت دوباره  عامل بنیادین تأثیرگذار بر رشد 
کشورهای  جمعیت شهری می شود؛ بنابراین، در شمار رو به رشدی از 
پیشگام  کم وبیش  جمعیت شناختی  گــذار  دیــد  از  که  حال توسعه  در 
که  کاهش رشد طبیعی جمعیت شهری به معنای این است  هستند، 
 Chen, et( مهاجرت روستا_شهری مایه اصلی افزایش رشد شهری است

.)al., 1998: 137
گرچه نمودار بسیار ساده شده ای از پیوندهای احتمالی  تصویر شماره1، ا
که  می دهد  نشان  ولــی  اســت،  گون  گونا پدیده های  میان  پرشمار  و 
کاهش مرگ ومیر در گذار جمعیت شناختی دوره دیرپا را به وجود می آورد 
که در آن رشد جمعیت شهری دارای دو خاستگاه بنیادین رشد است؛ 
به کاهش  رو  مهاجرفرستی  کارگزاری  زیر  روستایی  جمعیت  درحالی که 
نشان  شــمــاره1  تصویر  در  که  آن طــور  و  مباحث  ایــن  برپایه  مــی گــذارد. 
قــرار دارد و  گــذار جمعیتی  از  داده شــده، شهر سنندج در شرایط پس 
)به ویژه( عوامل رشد طبیعی و مهاجرت های روستایی در نسبت باالی 

شهرنشینی آن )82 درصد( اثرگذار بوده و هستند.
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زندگی شهری  ویژگی های  از  یکی  گونی  گونا اشــاره شد،  که  همان گونه 
به عبارتی،  و  نــابــرابــری  تداعی کننده  کــه  گــونــی ای  گــونــا اســـت.  امـــروز 
شکل گیری سکونتگاه های ناهمگون است که مدخلی برای ادامه بحث 
جنیس  شهری،  سکونتگاهی  گونه های  به  پرداختن  در  بــود.  خواهد 
که  پرلمن1 از جمله نظریه پردازان حوزه سکونتگاه های غیررسمی است 
با توجه به اعتبار علمی پژوهش های وی، شهرتی جهانی یافته است. 
تا 1969 در فاوالهای ریودوژانیرو در  پرلمن در فاصله سال های 1968 
برزیل به زندگی و تحقیق پرداخت و برای نخستین بار اصطالح افسانه 
کنان سکونتگاه های غیررسمی به کار برد.  حاشیه نشینی را در مورد سا
کتاب افسانه حاشیه نشینی: فقر شهری  نتیجه پژوهش های پرلمن در 
کتاب  این  گردید.  منتشر   1976 سال  در  ریودوژانیرو  در  سیاست ها  و 
که تا آن زمان غالب بود، به چالش  دیدگاه منفی نسبت به فقر شهری را 
گرچه  ا )Perlman, 1976(؛  پرداخت  رایــج  دیدگاه  از  انتقاد  به  و  کشید 
بعدها با شکل گیری شرایط پساصنعتی به بازنگری برخی از داوری های 

.)Perlman, 2010( خود پرداخت
گونه بندی میان جوامع یا محله های فقیرنشین  کس2 نیز در یک  استا
به عنوان  گــروه  دو  ایــن  از  و  نمود  ترسیم  روشنی  مــرز  کام  نا و  کامیاب 
Potter & Lioyd-( آلونک های امید و آلونک های ناامیدی یاد می کند
بر  ترنر  گونه شناسی  به  می توان  همین راستا،  در   .)Evans, 2005: 225
ترنر  که  نمود  اشــاره  این سکونتگاه ها  در  کن  گروه های سا پویایی  پایه 
تــازه وارد  یا  گروه نخست طالیه دار  آنها را به سه دسته تقسیم می کند: 
وجــوگــران  جست  ســوم  گــروه  و  تثبیت کنندگان  دوم  گــروه  ــم درآمــد،  ک
گروه درونمایه چندباره ناهمسانی های  پایگاه درآمدی میانه. این سه 
کم درآمدها را  گروه های معطوف به مسکن  اقتصادی_اجتماعی میانه 

.)Ibid: 229( نشان می دهند
بر  را  پــرو  در  غیررسمی  سکونتگاه های  گونه شناسی  دسوتو3  هرناندو 
و  کشاورزی  زمین  غیرقانونی  خرید  گونه  دو  در  ک  امال تهیه  گونه  پایه 
تدریجی  به صورت  تصرف  گونه  نخستین  می کند.  دسته بندی  تصرف 
بیشتر  داشته اند.  وجود  پیش تر  که  می گیرد  شکل  سکونتگاه هایی  در 
که مالکان با  کی پیوسته اند  ع و معادن و امال این سکونتگاه ها به مزار
کارفرما( و خواهان به بیرون  اشغال کنندگان پیوندهایی دارند )کارگر و 
با  که هیچ پیوندی  ــازه ای  ت کسان  زمــان  آنــان نیستند. به مرور  رانــدن 
با  نخست  می شوند.  افـــزون  سکونتگاه  به  نــدارنــد،  کنان  سا و  مالک 

1 Perlman
2 Stokes
3 de Soto

گسترش داده و  را  کرده و سپس آن  کوچکی آغاز  اجاره یا خرید قطعه 
گونه دیگر تصرف، هیچ  به این ترتیب تصرف تدریجی شکل می گیرد. در 
ازایـــن رو،  نیست،  زمین  مالک  و  کنان  سا میان  سازشی  و  هماهنگی 

.)de Soto, 1989: 20( تصرف غیره منتظره و همراه با خشونت است
کشور نیز پژوهش هایی درباره سکونتگاه های غیررسمی انجام شده  در 
 Piran, 1994; Sarafi,( کرد آنها اشاره  از  که می توان به نمونه ای  است 
 2003; Piran, 2002; Zebardast, 2006; Hataminjhad & Hosseinoghli,
را  سکونتگاه ها  ایــن  از  بسیاری  گیر،  فرا بررسی  یک  در  پیران   .)2009
کرده  کالبدی و اجتماعی آنها را پدیدار  کرده و ویژگی های  دسته بندی 
این  در  مسکن  گونه های  که  تهران  جنوب  ــاره  دربـ آن گــونــه  از  اســت. 
تهران  ــاره  درب هم  زبردست  و   )Piran, 1994( کــرده  ــاوی  ک وا را  محله ها 
کرده  کلی از سکونتگاه های غیررسمی پیرامون تهران ارائه  ویژگی هایی 
است )Zebardast, 2006(. حاتمی نژاد و حسین اوغلی در مطالعه خود به 
بررسی و ارزیابی تطبیقی شاخص های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
در شهرک انقالب و حصار امیر )به عنوان سکونتگاه های غیر رسمی( با 
که  منطقه 19 شهر تهران پرداختند و به این دستاوردها دست یافتند 
شهرک انقالب و حصار امیر از لحاظ شاخص های اقتصادی، اجتماعی 
دارنــد.  قــرار  پایین تری  سطح  در  تهران  شهر  با  سنجش  در  فرهنگی  و 
خود  سنتی  فرهنگ  از  گــذار  به  رو  یادشده  سکونتگاه های  همچنین، 
پیدا  زندگی شهری دست  به نوعی شیوه  و  به فرهنگ شهری هستند 
کرده اند )Hataminejad & Hosseinoghli, 2009(. به طور خالصه و بر پایه 
گرچه سکونتگاه های غیررسمی به طور  رهیافت های نظری و تجربی، ا
گونه ها، روند  که  کلی فقیرنشین خوانده می شوند، اما واقعیت آن است 
به  را، حتی در یک شهر متوسط  گون  گونا الگوهایی  و  ساختن، علت 
گونه شناسی  نمایش می گذارند. در این بررسی، همانند با نظریه های 
که از پژوهش ایراندوست و همکاران برگرفته  سکونتگاه های غیررسمی 
گونه سکونتگاه  شد )Irandoost, et al., 2013(، به صورت تکمیلی شش 
در  شهر  ناهمگون  محله های  و  طبقه بندی  و  تعیین  سنندج  شهر  در 
که در جدول شماره1 و نیز تصویر شماره2، بر روی  گرفت  گونه ها جا  آن 
نقشه نشان داده شده است. در قسمت یافته ها نیز، تحلیل مقایسه ای 

ویژگی های جمعیتی این سکونتگاه ها انجام شده است.

3. روش
که  کّمی از نوع توصیفی است  این پژوهش از دید روش از پژوهش های 
کتشافی نیز دارد و  کاوی وضعیت موجود، سرشتی ا با وجود توصیف و وا
با هدف همسنجی ویژگی ها و شاخص های جمعیتی در سکونتگاه های 

ح شماتیکی از فرایندهای منجر به رشد شهری و شهرنشینی تصویر شماره1: طر
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گرفته است. همچنین، پژوهش  رسمی و غیررسمی شهر سنندج انجام 
کاوی ثانویه داده های خام سرشماری  از نظر زمانی، مقطعی و از راه وا
نفوس و مسکن سال های 95- 1385 شهر سنندج به سرانجام رسیده 
گستره زیستگاهی پژوهش، شهر سنندج و همه محله های آن  است. 

ننله، درة سّید  ناپیوسته پیرامون شهر همچون  به اضافه چند بخش 
حسین، قار، دوشان و آساوله است. داده های خام بررسی از بخش آمار 
گرفته شد.  کردستان  و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
گروه نقشه  پس از به دست آوردن و پردازش نخستین داده ها از سوی 

جدول شماره1: گونه شناسی سکونتگاه های شهر سنندج بر اساس نظریه ها و مطالعات قبلی و طبقه بندی محله های سنندج

شمول محله هانظریه پرداز)ان( و مطالعات قبلیگونه شناسی سکونتگاه ها

1- سکونتگاه های غیررسمی تثبیت شده
Nangia & Thorat, 2000؛ UN-HABITAT, 2003؛ 

Irandoost, 2009 ؛Ishtiyaq & Kumar, 2011
کوزله، حاجی آباد، فرجه، تپه بهارمست و پیرمحمد،  کانی  عباس آباد، 

گریزه، غفور کمربندی 17 شهریور، چم حاجی نسه،  گلشن، 

2- سکونتگاه های غیررسمی جدید
UN-HABITAT, 2003؛ Ishtiyaq & Kumar, 2011؛ 

Irandoost, 2009
حسن آباد، نایسر، ننله، درة سّید حسین، قار، دوشان، آساوله

3- هسته های قدیمی با توسعه جدید
UN-HABITAT, 2003؛ Ishtiyaq & Kumar, 2011؛ 

Irandoost, 2009
گردی گرول، اسالم آباد، تپه اولیابک، تپه  قرادیان، جورآباد، تقتقان، 

شیخ محمد صادق

نگارندگان4- سکونتگاه های جدید

بیستون،  شهرداری،  پیام،  ویالشهر،  زیباشهر،  بهاران،  شهرک های 
علوم  گـــرس،  زا پست،  ادارة  ــران،  ــارگ ک نساجی،  پــردیــس،  ساحلی، 
مولوی،  معلم،  اندیشه،  سپاه،  دگایران،  مهندسی،  نظام  پزشکی، 

کردستان، پنج آذر، وحدت، قدس ورمقانی، ارشاد، بعثت، 

5- سکونتگاه های با سابقه تاریخی شهر
 Ishtiyaq & ؛UN-HABITAT, 2003 ؛Sharma, 1998

Irandoost, 2009 ؛Kumar, 2011

نبّوت،  شــریــف آبــاد،  پیرغریب،  گــریــاشــان،  کرباسچی،  تپه  خانقاه، 
قطارچیان،  پیرعمر،  سرتپوله،  چهارالن،  قلعه  چهارباغ،  سفورآباد، 
خسروآباد،  ماّلحسین،  تپه  قوپال،  تپه  ایوبی،  مسیحی ها،  وکیل، 

سلیمان خاطر، مسناو، کمیز
6- سکونتگاه های نیمه مرفه و مرفه )متوسط 

به باال از لحاظ اقتصادی(
نگارندگان

کشاورز، تکیه و چمن، مبارک آباد،  شالمان، شهرک سعدی، شهرک 
امیریه، صفری، بلوار شبلی

منبع: )Irandoost, et al., )2013 با تعدیل و اضافات

تصویر شماره2: نقشه گونه شناسی سکونتگاه های شهر سنندج
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گونه های  و GIS سازمان یادشده و طبقه بندی محله های سنندج به 
سکونتگاه ها بر پایه پژوهش های نظری و تجربی )نگاه شود به جدول 
و  سکونتگاه ها  بــرای  جمعیتی  شاخص های  و  ویژگی ها   ،)1 شــمــاره 

گرفت. محله های شهری به دست آمد و مورد مقایسه قرار 
شناسایی  به  نیاز  که  بررسی  این  در  به کاررفته  شاخص های  از  برخی 
کل، شاخص های  از نسبت جنسی  تا بهتر درک شوند، عبارتند  دارند 
جوانی و سالخوردگی جمعیت، شاخص های نرخ مشارکت اقتصادی، 
جنسی  نسبت  بیکاری.  و  اشتغال  نسبت های  و  خالص  اقتصادی  بار 
نفر  که نشان دهنده شمار مردان در مقابل هر 100  کل شاخصی است 
کل جمعیت است. شاخص های جوانی و سالخوردگی جمعیت  زن در 
جمعیت  کل  از  ســال   15 زیــر  جمعیت  نسبت  نشان دهنده  ترتیب  به 
کل جمعیت به درصد  به درصد و نسبت جمعیت 65 ساله و باالتر از 
گویای نسبت جمعیت فعال به جمعیت  است. نرخ مشارکت اقتصادی 
تفاضل  اقتصادی خالص حاصل  بار  اســت.  به درصــد  باالتر  و  10 سال 
کل جمعیت و تقسیم آن بر جمعیت شاغل بوده و  جمعیت شاغل از 
که هر فرد شاغل عالوه بر خود بایستی تأمین معاش و  نشان می دهد 
گردد. نسبت های اشتغال و  هزینه های زندگی چند نفر دیگر را عهده دار 
بیکاری هم نشان دهنده شمار جمعیت شاغل و بیکار در مقابل هر 100 

نفر جمعیت فعال است.

4. بحث و یافته ها
در تصویر شماره3، ساختار سنی و جنسی سکونتگاه های شهر سنندج 
در چارچوب هرم سنی در دو دوره زمانی 1390 و 1395 نشان داده شده 
برجسته  نکته  سه  گویای  فشرده  به طور  سنی  هــرم هــای  ایــن  اســت. 
هستند. نخست، سکونتگاه های جدید و غیررسمی جدید )قسمت های 
د و ب( در هر دو دوره از ساختار سنی جوان تری برخوردارند و با توجه 
که دارند، رشد یابنده شمرده می شوند. به سخن  به قاعده پهن تری 
به علت  جمعیت  رشد  میزان  و  شمار  سکونتگاه ها  این گونه  در  دیگر، 
دوم،  اســـت.  افــزایــشــی  مهاجرپذیری  جــریــان  نیز  و  طبیعی  تغییرات 
سکونتگاه های مرفه و نیمه مرفه یا متوسط به باالی شهر )قسمت و( 
طرفی  از  گرچه  ا برخوردارند،  رشدیابنده  و  جوان  سنی  ساختار  یک  از 
رو به سالخوردگی هستند و از سوی دیگر افزون بر جریان رشد طبیعی 
گویای مهاجرت پذیری نیز هستند. هرم سنی سکونتگاه های  در آنها، 
هرم  با  همانند  کم وبیش  نیز،  الــف(  )قسمت  تثبیت شده  غیررسمی 
که این  گرچه به نظر می رسد  سکونتگاه های نیمه مرفه و مرفه است، ا
کمتر تحت تأثیر روند مهاجرت هستند و از رشد جمعیتی  سکونتگاه ها 
پایین تری برخوردارند و ازاین رو با شتاب بیشتری دگرگونی های ساختار 
سنی و سالخوردگی را تجربه می کنند و سوم، هرم سنی سکونتگاه های 
باسابقه تاریخی شهر و هسته های قدیمی با توسعه جدید )قسمت های 
ه و ج( نشانگر ساختار سنی رو به سالخوردگی آنها، رشد منفی جمعیت و 

به عبارتی، کاهنده بودن آنهاست.
در جدول شماره2، شاخص های اندازه و رشد جمعیت و ابعادی دیگر 
از ساختار سنی جمعیت در سکونتگاه های شهر سنندج در بازه 1385 
بررسی  این  در  که  جمعیت  سالخوردگی  شاخص  است.  آمده  و 1395 
کل جمعیت است، نشان  روشنگر نسبت جمعیت 65 ساله و بیشتر از 
که سکونتگاه های باسابقه تاریخی شهر، هسته های قدیمی با  می دهد 

توسعه جدید و سکونتگاه های نیمه مرفه و مرفه در سال 1395 به ترتیب 
سالخورده تری  به مراتب  سنی  ساختار  از  درصــد   7/2 و   7/5  ،8/8 با 
جمعیت  نسبت  بیانگر  که  هم  جمعیت  جوانی  شاخص  برخوردارند. 
سکونتگاه های  که  می دهد  نشان  اســت،  جمعیت  کل  از  سال  زیر 15 
غیررسمی جدید، سکونتگاه های جدید و نیز سکونتگاه های غیررسمی 
سنی  ساختار  از  درصد   20/9 و   21/5  ،27/6 با  به ترتیب  تثبیت شده 
سنی  میانه  برخوردارند.  سکونتگاه ها  دیگر  با  سنجش  در  جوان تری 
ساختار  وضعیت  بازنمای  می تواند  کــه  اســت  شاخص هایی  دیگر  از 
سنی جمعیت باشد. این شاخص سن وسط در توزیع سنی جمعیت 
که 50 درصد جمعیت در باالی یک  را نشان می دهد و آشکار می کند 
سن مشخص و 50 درصد دیگر در پایین آن سن مشخص قرار می گیرند 
بزرگ تر  سنی  میانه  عدد  چه  هر  اســاس،  این  بر   .)Saraie, 2009: 90(
گویای سالخورده تر بودن جمعیت است. مطابق با ارقام میانه  باشد، 
سنی در سال 1395، سکونتگاه های باسابقه تاریخی شهر، هسته های 
قدیمی با توسعه جدید و سکونتگاه های نیمه مرفه و مرفه با اعداد 31/3 
و 28/7 سال از ساختار سالخورده تری برخوردارند. این در حالی است 
و  جدید  سکونتگاهی  مناطق  جدید،  غیررسمی  سکونتگاه های  در  که 
سکونتگاه های غیررسمی تثبیت شده ارقام میانه سنی به ترتیب 25/4، 

گویای جوان تر بودن جمعیت آنهاست. 26/8 و 27/2 سال بوده و 

شاخص نسبت جنسی جمعیت، توزیع مردان در برابر هر 100 زن را نشان 
می دهد. در جمعیت های متعارف )به دور از جریانات کم وبیش نیرومند 
همچون  فرهنگی  ویــژه  آداب ورســـوم  از  برکنار  یا  مرگ ومیر  مهاجرتی، 
که شاخص نسبت جنسی از بدو تولد  پسرخواهی( پیش بینی می شود 
تا پایان میانسالی )60 سالگی( عددی نزدیک به 105 باشد و پس ازآن 
در  شاخص  این   .)Mirzaei, 2002: 33( بگذارد  کاهش  به  رو  به تدریج 
سال 1395 در سکونتگاه های باسابقه تاریخی شهر، نیمه مرفه و مرفه و 
سکونتگاه های جدید دور از عدد مورد انتظار است. به گونه ای که در اولی 
گویای شمار بیشتر زنان است و می تواند نشان  و دومی 94/4 و 95/5، 
از زنانه شدن سالخوردگی در این محله ها باشد. در دیگر سکونتگاه ها، 
انتظار بوده  کل جمعیت نزدیک به رقم مورد  شاخص نسبت جنسی 

است.

در جدول شماره2، شاخص های دگرگونی مطلق و آهنگ رشد سالیانه 
هم   1385  -95 ســال هــای  در  سنندج  سکونتگاه های  در  جمعیت 
سکونتگاه ها،  از  دسته  چهار  در  که  می دهد  نشان  نتایج  است.  آمده 
سکونتگاه های  چنانکه  است.  مثبت  جمعیت  سالیانه  دگرگونی های 
و  نیمه مرفه  سکونتگاه های  جدید،  غیررسمی  سکونتگاه های  جدید، 
مرفه و سکونتگاه های غیررسمی تثبیت شده به ترتیب از رشد سالیانه 
7/1، 6/5، 4/4 و 1/5 درصدی برخوردار بوده اند. معنای ساده یکی 
که در بازه ده ساله 1385 تا  از این درصدها برای نمونه 7/1، آن است 
1395، در سکونتگاه های جدید در برابر هر 100 نفر در سال، نزدیک به 
هفت نفر به جمعیت افزوده شده است. در برابر آن، نرخ رشد سالیانه 
جمعیت در سکونتگاه های باسابقه تاریخی شهر و هسته های قدیمی 
سکونتگاه ها  ایــن  کنونی،  ــد  رون ادامـــه  ــورت  ص در  ــت.  اس ــوده  ب منفی 
می تواند  که  می دهند  دســت  از  بیشتر  و  بیشتر  را  خــود  جمعیت های 
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الف( هرم سنی سکونتگاه های غیررسمی تثبیت شده

 

ب( هرم سنی سکونتگاه های غیررسمی جدید

د( هرم سنی سکونتگاه های جدیدج( هرم سنی هسته های قدیمی با توسعه جدید

و( هرم سنی سکونتگاه های نیمه مرفه و مرفه )متوسط به باال(ه( هرم سنی سکونتگاه های باسابقه تاریخی شهر

تصویر شماره3: هرم سنی سکونتگاه های شهر سنندج طی دو دوره 1390-95

PAS در نرم افزار )Statistical Center of Iran, 2011; 2016( منبع: پردازش و ترسیم بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن شهرستان سنندج

جدول شماره2: شاخص های حجم، رشد و ساخت سنی جمعیت در سکونتگاه های شهر سنندج

سکونتگاه ها

تغییر مطلق شمار جمعیت )نفر(
سالیانه جمعیت 
)نفر(، 95- 1385

خ رشد سالیانه  نر
جمعیت )درصد(،

1385 -95

میانه سنی کل 
جمعیت، سال 

1395

نسبت جنسی 
کل جمعیت، 

سال 1395

شاخص 
جوانی 

جمعیت، سال 
1395

شاخص 
سالخوردگی 

جمعیت، سال 
1395

سال 1395سال 1385

641707468610521/527/2102/820/96/5غیررسمی تثبیت شده

303985726926876/525/4105/127/62/7غیررسمی جدید

هسته های قدیمی با 
توسعه جدید

5007237306-1277-2/928/7102/620/57/2

6129512206160777/126/8100/821/53/2جدید

7/331/394/416/58/8-5388-10186047981باسابقه تاریخی شهر

367825681620034/428/795/517/77/5نیمه مرفه و مرفه

)Statistical Center of Iran, 2006; 2016( منبع: پردازش بر اساس سرشماری نفوس و مسکن شهرستان سنندج
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کم جمعیت، ُبعد خانوار و نسبت  در جدول شماره4، شاخص های ترا
سکونتگاه های  در   1395 سال  با  مرتبط  دوام  با  مسکونی  واحدهای 
مختلف سنندج آمده است. با توجه به اطالعات این جدول می توان 
کم در برخی از سکونتگاه های  وضعیت نسبتًا نامناسب شاخص های ترا
سنندج  در  کلی  بــه طــور  جمعیت  کــم  تــرا گــرچــه  ا ــافــت.  دری را  سنندج 
باالست_ مطابق با نتایج سالنامه آماری استان در سال 1395، مقدار 
است  مربع  کیلومتر  هر  در  نفر   138 حــدود  شهر  ایــن  در  نسبی  کم  ترا
حسب  بر  شاخص  این  اما  کردستان، 1397(_  استان  آماری  )سالنامه 
نوع سکونتگاه متفاوت است و هسته های قدیمی به ویژه با رقم 318 نفر 
که سکونتگاه  یادشده  کم باالیی دارند. این در حالی است  در هکتار ترا
کمتری هم )117/4 هکتار( برخوردار است. در آن سو،  از مساحت نسبتًا 
سکونتگاه های جدید و سکونتگاه های باسابقه تاریخی شهر از مساحت 
کمتر  بیشتر )به ترتیب 863/6 و 375/1 هکتار( و اما شاخص به نسبت 
کم جمعیتی )به ترتیب 141/3 و 127/9 نفر در هکتار( برخوردارند.  ترا
داللت سیاستی این نتایج، توزیع نامتناسب جمعیت در سکونتگاه ها 
و محله های مختلف شهر سنندج است و بایستی در برنامه ریزی ها به 
این مسئله مهم توجه به عمل آید. از دیگر نتایج قابل توجه در جدول 
کم نفر در اتاق است؛ نخست، نظر به  شماره4، میانگین ُبعد خانوار و ترا

ساختار سنی جوان و مهاجرپذیری سکونتگاه های جدید و غیررسمی 
جدید، میانگین ُبعد خانوار در آن مناطق به نسبت بزرگتر است. دوم، در 
سکونتگاه های غیررسمی به ویژه جدید به دالیلی همچون حجم باالی 
کم نفر در اتاق به نسبت  خانوار، متراژ پایین واحدهای مسکونی و ... ترا
بزرگتر از دیگر سکونتگاه هاست. همچنین، در حالی که نسبت واحدهای 
مسکونی با دوام در سکونتگاه های نیمه مرفه/ مرفه و جدید به ترتیب 
95/8 و 91/6 درصد بوده، نسبت های متناظر برای هسته های قدیمی 
شهر و سکونتگاه های غیررسمی تثبیت شده به ترتیب 55/5 و 67/9 

درصد است.
جدول شماره5، شاخص های دیگری از وضعیت واحدهای مسکونی، 
نوع سکونت خانوارها و درصد خانوارهای مستأجر در سکونتگاه های 
هسته های  در  حالی که  در  می دهد.  نشان   1395 ســال  در  را  سنندج 
قدیمی و سکونتگاه های غیررسمی جدید و تثبیت شده به ترتیب 66/4، 
64/3 و 67/1 درصد از واحدهای مسکونی دارای مساحت 80 مترمربع 
کمتر بوده اند، این نسبت در سکونتگاه های نیمه مرفه و مرفه، جدید  و 
در  اســت.  درصــد   46/9 و   31  ،21/2 به ترتیب  شهر  تاریخی  باسابقه  و 
مقابل، درصد واحدهای مسکوني با مساحت 151 مترمربع و بیشتر در 
است.  درصــد  و 9/8  به ترتیب 15، 5/4  اخیر  سکونتگاه   از  دسته  سه 

و  شدید(  )سالخوردگی  سنی  ساختار  در  نابرابری  لحاظ  از  پیامدهایی 
همچنین انبوهی و پخشایش فضایی جمعیت در شهر سنندج داشته 
که رشد اصلی جمعیت  باشد. روی هم رفته، این نتایج نشانگر آن است 

شهر بیشتر متمرکز بر مناطق جدید و نیز غیررسمی جدید است.
جدول شماره3، برخی از شاخص های مهاجرت در سکونتگاه های شهر 
گویای  گونه فشرده  سنندج را نشان می دهد. داده های این جدول به 
مهاجرپذیر بودن برخی از سکونتگاه های شهر و وجود روند مهاجرت های 
که از  میان سکونتگاهی در برخی دیگر از سکونتگاه هاست. همان گونه 
ستون »نسبت مهاجران واردشده در سال های 90- 1385« برمی آید، 
رقم این نسبت برای سکونتگاه های غیررسمی جدید و سکونتگاه های 
نیمه مرفه و مرفه به ترتیب 33/5 و 11/2 درصد بوده است؛ به سخن 
گونه سکونتگاه از جایگاه های اصلی پذیرش جمعیت در  دیگر، این دو 
سنندج در سال های 90- 1385 بوده اند. درحالی که رقم نسبت یادشده 
برای سکونتگاه هایی مانند مناطق غیررسمی تثبیت شده یا هسته های 
سخن  اســت.  درصــد   4/7 و   3/6 ترتیب  به  جدید  توسعه  با  قدیمی 

متولد  به ستون »نسبت جمعیت  توجه  با  بند  این  آغــاز  در  گفته شده 
همان سکونتگاه« یا »نسبت جمعیت متولد آبادی دیگر از شهرستان 
تأیید می شود، زیرا رقم سکونتگاه های غیررسمی جدید  نیز  سنندج« 
در نسبت جمعیت متولد همان سکونتگاه، 41/4 درصد است و ارقام 
نسبت جمعیت متولد آبادی دیگر در سکونتگاه هایی مانند محله های 
نیمه مرفه و مرفه، باسابقه تاریخی شهر و جدید به ترتیب 6/8، 15/7 
گونه  زبــان دیگر، بیشتر جمعیت در این سه  و 15/9 درصــد اســت. به 
سکونتگاه متولدان همان سکونتگاه هستند. این ادعا هم با توجه به 
ستون آخر بیشتر قابل پذیرش است؛ زیرا به ترتیب 16/7، 9/1 و 12/1 
درصد از جمعیت آن سکونتگاه ها متولد دیگر سکونتگاه های سنندج 
که سکونتگاه های  بوده اند. البته این نکته را بایستی دوباره یادآور شد 
دیگر  از  بیش  مرفه  و  نیمه مرفه  سکونتگاه های  و  جدید  غیررسمی 
سکونتگاه ها به عنوان جاذب جمعیت چه جمعیت های واردشده و چه 

کرده و می کنند. کن در سنندج عمل  جمعیت های از پیش موجود سا

جدول شماره3: شاخص های مهاجرت در سکونتگاه های شهر سنندج، سال 1390*

سکونتگاه ها
مهاجران 

واردشده )نفر(
نسبت مهاجران وارد شده در 

سال های 90- 1385 )درصد(
نسبت جمعیت متولد 

همان سکونتگاه )درصد(
نسبت جمعیت متولد 

آبادی دیگر )درصد(
نسبت جمعیت متولد 
سکونتگاه  دیگر )درصد(

30033/662/530/33/6غیررسمی تثبیت شده

775433/541/425/10/0غیررسمی جدید

19854/763/923/97/5هسته های قدیمی با توسعه جدید

71468/763/315/912/1جدید

79437/967/315/79/1باسابقه تاریخی شهر

415011/265/36/816/7نیمه مرفه و مرفه

*آمار منتشر شده مربوط به مهاجرت در نتایج سرشماری بلوک های آماری صرفًا همین موارد بوده است.

)Statistical Center of Iran, 2006; 2011( منبع: پردازش بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن شهرستان سنندج
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گویای وجود یک  نتایج جدول شماره4،  و  این اطالعات  در مجموع، 
کیفیت و دوام واحدهای  کم،  وضعیت نابرابر در زمینه شاخص های ترا
از  جلوه هایی  که  است  سنندج  شهر  سکونتگاه های  بین  در  مسکونی 
فقر شهری در برخی از مناطق و محله های حاشیه، خودرو و فرسوده را 
بازنمایی می کند. در جدول شماره5 همچنین، نتایج مربوط به درصد 
سکونت  نوع  این  غلبه  طرفی  از  آپارتمانی  سکونت  دارای  خانوارهای 
در مناطق نیمه مرفه و مرفه و سکونتگاه های جدید و غلبه واحدهای 
گاهی فاقد معیارها و استانداردهای شهری در  سکونتی از نوع ویالیی و 
سکونتگاه های غیررسمی را نشان می دهند. از طرف دیگر، نتایج مربوط 
به نسبت خانوارهای مستأجر نشان می دهد که در تمام سکونتگاه های 
مورد بررسی تقریبًا نسبت برابری از خانوارها )از 36/7 تا 44/1 درصد( به 

صورت اجاره نشین هستند.
در جدول شماره6، شاخص های فعالیت، اشتغال و بیکاری مربوط به 
جمعیت در سکونتگاه های شهر سنندج آمده است. نرخ و یا بهتر است 
از  درصــد  چند  که  می دهد  نشان  اقتصادی  مشارکت  نسبت  بگوییم 
کار، فعال یعنی شاغل و یا بیکار هستند. این نسبت در  جمعیت در سن 
سکونتگاه های غیررسمی جدید باالتر )42/1 درصد( و در سکونتگاه های 

بوده  مناطق  دیگر  از  درصــد(   36/8( پایین تر  شهر  تاریخی  باسابقه 
و  جوان تر  جمعیت  سنی  ساختار  با  بی ارتباط  مسلمًا  موضوع  ایــن  و 
سالخورده تر این دو سکونتگاه نیست. شاخص های اشتغال و بیکاری 
باسابقه  سکونتگاه های  و  قدیمی  هسته های  که  می دهند  نشان  هم 
تاریخی شهر به ترتیب از پایین ترین نسبت اشتغال و در واقع باالترین 
نسبت بیکاری و سکونتگاه های غیررسمی تثبیت شده و سکونتگاه های 
جدید از باالترین نسبت اشتغال و یا پایین ترین نسبت بیکاری برخوردار 
بار  یا  اقتصادی  بار  بررسی،  مــورد  شاخص های  از  دیگر  یکی  بــوده انــد. 
از  شاغل  جمعیت  تفاضل  حاصل  شاخص  ایــن  اســت.  خالص  تکفل 
 Sam Aram &( اســت  شاغل  جمعیت  بــر  آن  تقسیم  و  جمعیت  کــل 
که هر فرد شاغل  Ebrahim Najafabadi, 2014: 132( و نشان می دهد 
عالوه بر خود بایستی تأمین معاش و هزینه های زندگی چند نفر دیگر را 
که مشاهده می شود، در هسته های قدیمی  گردد. همان طور  عهده دار 
گاهی  و سکونتگاه های باسابقه تاریخی به علت باال بودن نرخ بیکاری و 
ساختار سالخورده تر جمعیت، بار اقتصادی خالص باالتر از دیگر نقاط 
و  مرفه  نسبتًا  و  تثبیت شده  غیررسمی  سکونتگاه های  در  اما  و   )2/9(

مرفه پایین تر )2/5( بوده است.

کم جمعیت، ُبعد خانوار و نسبت واحدهای مسکونی با دوام در سکونتگاه های شهر سنندج، سال 1395 جدول شماره4: شاخص های ترا

مساحت )هکتار(سکونتگاه ها
کم جمعیتی )نفر در  ترا

هکتار(
میانگین ُبعد 

خانوار
کم نفر در  ترا

اتاق
نسبت واحدهای مسکونی با 

دوام* )درصد(
317/1235/53/281/3467/9غیررسمی تثبیت شده

314/0182/43/311/5490/7غیررسمی جدید
117/4317/83/161/3755/5هسته های قدیمی با توسعه جدید

863/6141/33/271/3091/6جدید
375/1127/93/241/1874/2باسابقه تاریخی شهر

254/2223/53/101/0795/8نیمه مرفه و مرفه

)Statistical Center of Iran, 2016( منبع: پردازش بر اساس سرشماری نفوس و مسکن شهرستان سنندج
*معیار واحدهای مسکونی با دوام؛ سازه های اسکلت بتنی، فلزی یا آجر و آهن است.

جدول شماره5: متراژ واحدهای مسکونی، درصد خانوارهای دارای سکونت آپارتمانی و درصد خانوارهای مستأجر در سکونتگاه های شهر سنندج، سال 1395

سکونتگاه ها
درصد واحدهای مسکوني با 

مساحت 80 مترمربع و کمتر
درصد واحدهای مسکوني با 
مساحت 151 مترمربع و بیشتر

درصد خانوارهای از نوع 
سکونت آپارتماني

درصد خانوارهای 
مستأجر

67/12/827/239/4غیررسمی تثبیت شده
64/31/430/240/5غیررسمی جدید

66/44/318/741/5هسته های قدیمی با توسعه جدید
31/05/472/244/1جدید

46/99/839/438/7باسابقه تاریخی شهر
21/215/064/336/7نیمه مرفه و مرفه

)Statistical Center of Iran, 2016( منبع: پردازش بر اساس سرشماری نفوس و مسکن شهرستان سنندج

جدول شماره6: شاخص های فعالیت، اشتغال و بیکاری در سکونتگاه های شهر سنندج، سال 1390*

خ مشارکت اقتصادی )درصد(سکونتگاه ها نسبت بیکاری )درصد(نسبت اشتغال )درصد(بار اقتصادی خالص )نفر(نر
38/62/582/117/9غیررسمی تثبیت شده

42/12/780/819/2غیررسمی جدید
38/32/976/223/8هسته های قدیمی با توسعه جدید

38/42/782/018/0جدید
36/82/978/521/5باسابقه تاریخی شهر

39/42/581/218/8نیمه مرفه و مرفه

)Statistical Center of Iran, 2011( منبع: پردازش بر اساس سرشماری نفوس و مسکن شهرستان سنندج
*آمار و داده های مربوط به فعالیت، اشتغال و بیکاری سال 1395 در بلوک های آماری قابل دسترس نبوده است.
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کار  نیروی  اشتغال  وضعیت  از  بیشتری  جزئیات  شماره7،  جــدول  در 
طور  بــه  اســت.  آمــده  ســال 1390  در  بــررســی  مــورد  سکونتگاه های  در 
شاید  و  متفاوت  وضعیت  یک  گویای  آن  در  ج  مندر نتایج  خالصه، 
هسته های  در  همه،  از  اول  اســت.  زمینه  ایــن  در  نابرابر  گفت  بتوان 
سکونتگاه ها  دیگر  با  مقایسه  در  غیررسمی  سکونتگاه های  و  قدیمی 
کار در بخش صنعت شاغل هستند، حال  درصد قابل توجهی از نیروی 
و مرفه شهر، بخش  تاریخی  باسابقه  که در سکونتگاه های جدید،  آن 
کار در بخش خدمات اشتغال دارند. دوم، مطابق با  عمده ای از نیروی 
اشتغال جمعیت در بخش های سه گانه اقتصاد، همچون نتیجه قبلی 
در  اشتغال  نسبت  غیررسمی  سکونتگاه های  و  قدیمی  هسته های  در 
گروه های عمده صنعتگران، رانندگان و پیشه وران قابل توجه و حدود 40 
درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده اند. البته نسبت قابل توجهی 

از نیروی شاغل در این سکونتگاه ها )به طور متوسط حدود 32 درصد( 
سکونتگاه های  در  مقابل  در  انــد.  داده  تشکیل  ســاده  کــارگــران  نیز  را 
جدید، سکونتگاه های باسابقه تاریخی شهر و نیز مناطق نیمه مرفه و 
گروه مقامات عالیرتبه،  مرفه درصد قابل توجهی از جمعیت شاغل در 
داشته اند  قرار  خدماتی  کارکنان  و  کارمندان  دستیاران،  متخصصان، 
نتایج  بــوده اســت. این  کل اشتغال متغیر  تا 66/7 درصــد  از 52/8  و 
که در هسته های قدیمی و  نکته دیگری را بازنمایی می کنند و آن این 
کار  سکونتگاه های غیررسمی سنندج، بیشتر از نیمی از اشتغال نیروی 
به صورت خودکارفرمایی، مستقل و در قالب تعاونی و یا فامیلی بدون 
اشتغال  از  قابل توجهی  نسبت  دیگر  سکونتگاه  سه  در  اما  اســت.  مزد 

کار حقوق بگیر بخش خصوصی و به ویژه بخش عمومی است. نیروی 

در نهایت، در جدول شماره8 برخی از شاخص های سواد و تحصیالت 
اســت.  آمــده  سنندج  شهر  سکونتگاه های  در  کن  سا جمعیت  بــرای 
باسوادی جمعیت  نتایج سرشماری سال 1395 استان، نسبت  طبق 
کل استان 81/5 درصد و در شهرستان سنندج  شش ساله و بیشتر در 
 Statistical Yearbook of Kurdistan Province,( است  درصد   84/9
که مربوط به سال  ج در جدول  2018(. مقایسه درصد باسوادی مندر
کلی نرخ باسوادی جمعیت در  که به طور  1395 است، نشان می دهد 
دارند.  نیز  تفاوت هایی جزئی  گرچه  ا باالست؛  سکونتگاه های سنندج 
به عنوان مثال این نسبت در سکونتگاه های مرفه 93/2 و در هسته های 

قدیمی با توسعه جدید 79/2 درصد است.
در دو شاخص بعدی، تفاوت های قابل توجهی میان سکونتگاه ها وجود 

نسبتًا  سکونتگاه های  در  تحصیل  به  اشتغال  درصد  حالی که  در  دارد؛ 
مرفه و مرفه، جدید و سکونتگاه های باسابقه تاریخی شهر حدود 33 
تا 34 درصد است، این نسبت در هسته های قدیمی و سکونتگاه های 
در   1390 ســال  در  همچنین،  اســت.  درصــد   29 تا   26 بین  غیررسمی 
حالی که نسبت دارندگان تحصیالت عالی در مناطق نیمه مرفه و مرفه 
 50 حــدود  شهر  تاریخی  باسابقه  سکونتگاه های  در  یا  و  درصــد   77/5
و   13 جدید  غیررسمی  سکونتگاه های  در  نسبت  ایــن  اســت،  درصــد 
است.  بــوده  درصــد   18/2 شــده  تثبیت  غیررسمی  سکونتگاه های  در 
به طور خالصه، این نتایج هم تفاوت و وجود نابرابری در شاخص های 
تحصیالت به عنوان یکی از عناصر و مؤلفه های اصلی سرمایه فرهنگی 

کنان محله های مختلف شهر سنندج را نشان می دهند. سا

گروه های شغلی در سکونتگاه های شهر سنندج، سال 1390* جدول شماره7: نسبت اشتغال در بخش های عمده فعالیت و 

سکونتگاه ها
گروه های عمده شغلیدرصد اشتغال در بخش های فعالیت درصد اشتغال در 

خدماتصنعتکشاورزی
کارمندان و  مقامات عالیرتبه، 

کارکنان خدماتی
کارکنان کشاورزى، 

جنگلدارى و ...
صنعتگران و 

رانندگان
کارگران ساده

7/233/359/523/17/237/132/6غیررسمی تثبیت شده
6/428/764/920/96/440/132/6غیررسمی جدید

5/141/553/424/25/140/430/3هسته های قدیمی با توسعه جدید
5/222/372/552/85/225/816/2جدید

4/923/571/653/54/925/116/5باسابقه تاریخی شهر
4/519/276/366/74/521/87/0نیمه مرفه و مرفه

)Statistical Center of Iran, 2011( منبع: پردازش بر اساس سرشماری نفوس و مسکن شهرستان سنندج
*آمار و داده های اشتغال به تفکیک بخش های فعالیت در سال 1395 در بلوک های آماری قابل دسترس نبوده است.

جدول شماره8: شاخص های سواد و تحصیالت در سکونتگاه های شهر سنندج، سال های 95- 1390

سکونتگاه ها
درصد باسوادی، سال 

1395
درصد اشتغال به تحصیل، سال 

1395
درصد تحصیالت عالی در جمعیت شش ساله و بیشتر، سال 

*1390
80/829/018/2غیررسمی تثبیت شده

84/529/413/0غیررسمی جدید
79/226/322/4هسته های قدیمی با توسعه جدید

92/033/546/5جدید
86/433/849/7باسابقه تاریخی شهر

93/234/077/5نیمه مرفه و مرفه

)Statistical Center of Iran, 2011; 2016( منبع: پردازش بر اساس سرشماری نفوس و مسکن شهرستان سنندج
*آمار و داده های تحصیالت عالی در جمعیت شش ساله و بیشتر در بلوک های آماری سال 1395 قابل دسترس نبوده است.
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5. نتیجه گیری
کشور  نامتوازن  توسعه  رونــد  از  اثرپذیری  همچون  به دالیلی  سنندج 
شتابان   مهاجرت های  جمعیت،  طبیعی  رشــد  کردستان،  استان  و 
روستا_شهری، تمرکزگرایی در مهاجرت و رشد شتابان جمعیت شهری 
لحاظ  از  می کنند،  بازگو  نیز  برخی  که  آن گونه  جمعیتی،  گذار  بستر  در 
گرفته  ساختاری و فضایی، »در تصرف سکونتگاه های غیررسمی« قرار 
بازنمایی  بر  افــزون  ساختار  ایــن   .)Eghbali & Rahimi, 2010( اســت 
انبوهی، توزیع نامناسب فضایی، روند شهرنشینی بدون توسعه و فقر و 
گون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی  محرومیت، بازنمای ویژگی های گونا
است  برجسته  بسیار  ویژگی ها  ایــن  شناخت  هست.  نیز  جمعیتی  و 
جمعیتی  جریانات  داده،  نشان  بررسی  دستاوردهای  که  آن طــور  زیــرا 
و  هستند  فعال  بیشتری  قــوت  با  سکونتگاه ها  و  محله ها  از  برخی  در 
شهری  فقر  بر  و  بیافریند  جدید  نابرابری های  است  ممکن  پدیده  این 
گسترش  و  شکل گیری  متعاقبًا،  و  ــزون  روزافـ شهری شدن  با  بیفزاید. 
کردستان است_ و  که سنندج نمونه بارز آن در استان  نخست شهری_ 
نیز مسائلی از قبیل برنامه ریزی، توسعه و رفاه، به داده های جمعیتی و 
تحلیل های جمعیتی بیشتری به ویژه در سطح محله های شهری نیاز 
کنان آن است،  است. این نه تنها به خاطر شناخت دقیق مکان و سا
که بسیاری از نظریه های مبین شکل گیری  بلکه به این خاطر نیز هست 
و  اقتصادی  اجتماعی،  عــوامــل  اهمیت  غیررسمی،  سکونتگاه های 
به عنوان  می پذیرند.  غیررسمی  سکونتگاه های  رشد  برای  را  جمعیتی 
و  ناتوانی  بر  آن  کید  تأ و  وابستگی  نظریه  انگاره های  با  مطابق  مثال، 
آسیب پذیری اقتصادی و یا نظریه نبود تعادل در عرضه و تقاضا )مثاًل 
دشــواری هــای  برجسته ترین  از  یکی  مسکن(،  و  جمعیت  با  رابطه  در 
کمبود مسکن ارزان قیمت برای تهیدستان شهری است. این  مسکن، 
توانایی  که  هستند  روستا_شهری  مهاجران  بیشتر  شهری  تهیدستان 
به دست آوردن زمین ارزان برای داشتن خانه را ندارند. این در حالی 
گران است و هم غیرقابل  که مسکن رسمی بسته به دستمزد، هم  است 
گزیر زیستگاه خود را در  کم درآمد نا تحقق. بنابراین، بیشتر خانوارهای 
مقررات  و  برنامه ها  که  ازآنجا بدین سان،  یافته اند.  غیررسمی  مناطق 
نیست،  شهری  تهیدست  کنان  سا مسکن  نیاز  پاسخگوی  مسکن 
خانه های بدون استاندارد بایسته برای زندگی رشد می کنند. در دیگر 
موارد هم این گونه است؛ به سخن دیگر، آن بخش رانده شده جمعیت 
ابعاد  دیگر  از  مسکن،  زمینه  در  غیررسمی  سکونتگاه های  در  کن  سا
جمعیتی همچون آمــوزش، تحصیالت، فعالیت و ... نیز به انزوا رانده 
بر چرخه ای باطل و مداری  که شهرنشینی  می شوند و این گونه است 

بدون توسعه می چرخد.
سنندج با جمعیتی نزدیک 412 هزار نفر در سال 1395 به تنهایی حدود 
را در خود جا داده است.  کردستان  کل جمعیت استان  از  26 درصد 
در این شهر فرایندهای جمعیتی به شدت در جریان است و به دالیلی 
گستره های تازه به  همچون رشد طبیعی و به ویژه مهاجرت و پیوست 
شهر، جمعیت روندی فزاینده دارد؛ به طوری که در فاصله پنج ساله 95- 
کرده و نیز، با آهنگ رشد  1390 بیش از 10 درصد افزایش نسبی را تجربه 
با  فرایندهای درجریان همراه  این  رو است.  روبه  در سال  2/2 درصد 
فرگشت تاریخی شهر، به گسترش   جمعیتی، فضایی و کالبدی نامتوازن 
شهر و در نتیجه محله ها و مناطق مختلف شهر انجامیده است. بر پایه 

از پژوهش های پیشین، بخش  دستاوردهای این نوشتار و با رهنمود 
فراوانی از محله های سنندج در زمینه سکونتگاه های غیررسمی )مناطق 
و  شهری  متعارف  زندگی  بــرای  بایسته  استانداردهای  بــدون  حاشیه، 
یک  در  یعنی  هستند،  »تثبیت شده«  یا  که  می گیرند  قــرار  فقیرنشین( 
گونه خودرو »به تازگی«  فرایند تاریخی و درگذر زمان شکل گرفته اند و یا به 
که روی هم رفته 29/5 درصد از  گرفته و به شهر ملحق می شوند  شکل 
همه جمعیت سنندج را در برگرفته اند. برخی دیگر از محله ها در گویه ای 
که بسیاری  با عنوان »هسته های قدیمی با توسعه جدید« قرار می گیرند 
از ویژگی های سکونتگاه های سنخ نخست و دوم را دارند و 11/4 درصد از 
گونه ای دیگر از سکونتگاه ها،  کل جمعیت سنندج را تشکیل می دهند. 
گرچه از دید فضایی از  که  »هسته های باسابقه تاریخی شهر« هستند 
مناطق حاشیه و نواحی منفصل شهر به شمار نمی روند، اما با توجه به 
کم شدید جمعیت، نبود استانداردهای  وجود بافت های فرسوده، ترا
شهری  بایسته  و  متعارف  زیرساخت های  و  معیارها  نبود  و  مسکونی 
سکونتگاه های  از  آمــیــزه ای  را  آنها  می توان  بخش ها،  بیشتر  در  نوین 
تاریخی، قدیمی با توسعه جدید و حتی دارای ویژگی های محله های 
که روی هم رفته 26/9 درصد از جمعیت شهر را دربر  غیررسمی انگاشت 
گرفته اند. با این شرایط می توان در مجموع بیش از 50 درصد جمعیت 
غیررسمی،  سکونتگاه های  حاشیه،  محله های  در  کن  سا را  سنندج 
زندگی  برای  بدون معیارهای درخور  و  نابسامان  و  فرسوده  بافت های 
از محله ها در سنندج  از دو سنخ دیگر  اینها،  کنار  شهری دانست. در 
که همواره در سلسله مراتب نظام زندگی شهری،  گفت  می توان سخن 
از متوسط برخوردار بوده و دارای  باالتر  از جایگاه اجتماعی_اقتصادی 
با  محله ها  ایــن  هستند.  شهری  مناسب  زیرساخت های  و  معیارها 
گرفته و همراه با بخشی از  مقوله »سکونتگاه های نیمه مرفه و مرفه« نام 
کن در محله های باسابقه تاریخی شهر، حدود 27/8 درصد  جمعیت سا
گفت  از جمعیت را در خود جا داده اند و یا می توان از محله هایی سخن 
که در جایگاه متوسط اجتماعی_اقتصادی شهری قرار می گیرند و عمدتًا 
به لحاظ تازگی در معماری شهری و ساخت وسازهای نو در آنها در مقوله 
کل جمعیت  »سکونتگاه های جدید« قرار می گیرند و حدود 22 درصد از 

را در برگرفته اند.
که از یک طرف، انسان محور توسعه است و برنامه ریزی  با اذعان به این 
در زمینه های مختلف اقتصادی_اجتماعی به ویژه در دنیای شهری شده 
امروزی مستلزم شناخت ویژگی های جمعیتی جامعه است و از طرف 
گسترش سکونتگاه های غیررسمی در نتیجه تغییرات جمعیتی  دیگر، 
شهرنشینی  و  روستا_شهری  مهاجرت های  طبیعی،  رشــد  همچون 
را  شهرها  پــایــداری  که  اســت  مسائلی  و  مشکالت  ــردارنــده  درب شتابان 
سکونتگاه های  سنخ شناسی  بر  عالوه  مطالعه  این  در  می کند.  تهدید 
شهر سنندج، ویژگی ها و شاخص های حجم، ترکیب، توزیع و ساختار 
گرفت.  جمعیتی آنها به صورت مقایسه ای مورد توصیف و تحلیل قرار 
در  ناهمسان  جمعیتی  شاخص های  و  ویژگی ها  وجود  حاضر  مطالعه 
گرچه نمی توان از الگویی  سکونتگاه های شهر سنندج را نمایان ساخته و ا
مشخص یا ثابت در زمینه فرایندهای جمعیتی بر حسب مناطق سخن 
با داشتن مشخصه هایی  از سکونتگاه ها  برخی  کلی  به طور  اما  گفت، 
اشتغال  و  فعالیت  مسکونی،  واحدهای  و  سکونت  زمینه  در  ضعیف تر 
هم  و  برخوردارند  بیشتری  آسیب پذیری  ظرفیت  از  هم  تحصیالت  و 
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خانی و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای  آشیلی  پاشنه  واقع  در  و  بروز مسائل شهری  زمینه ساز  می توانند 
مدیریت شهری باشند. طبق نتایج، بخش عظیمی از تحوالت جمعیتی 
شهر سنندج شامل حجم، آهنگ رشد جمعیت و مهاجرت پذیری در 
سکونتگاه های غیررسمی به ویژه از سنخ جدید آن صورت می گیرد. البته 
مناطق جدید و مرفه نشین نیز به نوعی از قطب های جاذب جمعیت 
محسوب می شوند. همچنین، سکونتگاه های غیررسمی از نظر ساختار 
سنی جوان ترند، دارای خانوارهای ُپرجمعیت تر، با واحدهای مسکونی 
کم باالتر نفر در اتاق و نیز نسبت باالتر واحدهای  دارای متراژ پایین تر و ترا
که همگی قرار داشتن این بخش از جمعیت  بی دوام مسکونی هستند 
آنان  ماندن  مغفول  دیگر،  زبــان  به  و  اقتصادی  ناتوانی  و  فقر  در  شهر 
زندگی  اجتماعی  و  اقتصادی  حیات  بسامان  چرخه  از  بهره مندی  در 
این  که  است  آن  مدعا  این  شواهد  از  یکی  می دهند.  نشان  را  شهری 
اقتصادی  نرخ مشارکت  از  به علت ساختار جوان تر خود  سکونتگاه ها 
دیگر  نسبت  به  پایین تری  بیکاری  نتیجه  در  و  باالتر  اشتغال  باالتر، 
کار این مناطق  که نیروی  سکونتگاه ها برخوردارند، اما واقعیت آن است 
نه تنها  آموزشی،  و  فرهنگی  اقتصادی،  سرمایه های  ضعف  واسطه  به 
در الیه های باالی مدیریتی و نیز مدیریت امور زندگی محله های خود 
غیررسمی  و  موقت  کارگری،  مشاغل  در  بیشتر  بلکه  ندارند،  مشارکتی 
مانند دستفروشی و سایر مشاغل فاقد چشم انداز مطمئن به صورت 
خودکارفرمایی، مستقل و یا فامیلی بدون مزد فعالیت می کنند. دیگر 
گرچه اطالعاتی در این خصوص ارائه نشده است، اما به نظر  که، ا آن 
و  بیشتر  مناطق  ایــن  کنان  سا بین  در  تحصیل  تــرک  مــیــزان  مــی رســد 
باشد.  فراهم  کمتر  آنها  برای  عالی  مقاطع  در  تحصیالت  ادامــه  امکان 
تحصیالت  دارندگان  نسبت  حالی که  در  نتایج  طبق  مثال،  عنوان  به 
عالی در سکونتگاه های مرفه 77/5 درصد بوده است، این نسبت در 
سکونتگاه های غیررسمی به سختی به 18 درصد می رسد. البته این را 
شهر  سکونتگاه های  مبتالبه  جمعیتی  مسائل  که  شد  یــادآور  باید  هم 
گفته  که  همان طور  و  نیست  غیررسمی  محله های  ویژه  تنها  سنندج 
شد، الگویی ناهمسان از مسائل در همه آنها دیده می شود. به عنوان 
مثال، محله های واقع در هسته های قدیمی و سکونتگاه های باسابقه 
فشردگی  و  کم  ترا با  غیررسمی،  سکونتگاه های  برعکس  شهر  تاریخی 
فضایی )نسبی( بیشتری مواجهند، دارای رشد جمعیتی منفی هستند، 
ساختار سنی آنها سالخورده تر و احتمااًل با سالخوردگی بیشتر برای زنان 
مواجهند و نیز به علت باال بودن نرخ بیکاری و گاهی ساختار سالخورده تر 

جمعیت در آنها، بار اقتصادی نیز باالتر است.
گونی مسائل جمعیتی محله ها و  گونا در پایان با اشاره به پیچیدگی و 
سکونتگاه های سنندج، بایستی یک نکته مهم دیگر را مورد توجه قرار 
جمعیت  به اندازه  تنها  توجه  جمعیتی،  معادالت  در  که  این  آن  و  داد 
کافی نیست، چه بسا موضوع برجسته تر، توجه به آهنگ رشد جمعیت 
است. با توجه به آهنگ رشد جمعیت سکونتگاه های سنندج )جدول 
در  سکونتگاه ها،  برخی  گسترش  با  همزمان  می رسد  به نظر  شماره2(، 
آینده سکونتگاه های غیررسمی )از گونه غیرمجاز، غیرقانونی و زورآبادها( 
پایه  بر  ســاده  ــرآورد  ب یک  یابند.  گسترش  وسیع  کم وبیش  ابعادی  در 
که در صورت ادامه آهنگ  پیش بینی ریاضی جمعیت نشان می دهد 
کنونی سکونتگاه های غیررسمی جدید، سهم آنها از 14 درصد در  رشد 
سال 1390 به 51 درصد در سال 1405 خواهد رسید. بنابراین، این برآورد 

و دیگر بررسی ها رشد چشمگیر جمعیت و افزایش سهم سکونتگاه های 
کاهش سهم جمعیت بافت های مرکزی و تاریخی  غیررسمی و حاشیه و 
که روند افزایش  گفت  کل جمعیت شهر را نشان می دهد. ازاین رو باید  از 
از  آینده سنندج دست کم  برای  جمعیت در سکونتگاه های غیررسمی 
این چالش  زیرا  و استقرار هیچ فراخور نیست،  کالبدی  دید محیطی، 
می زند.  هم  بر  را  شهر  جمعیتی  معادالت  به راحتی  ــه  ادام صــورت  در 
آینده جمعیت  همچنین در صورت ادامه نرخ رشد فعلی، در 10 سال 
جمعیت  و  کــاهــش  سنندج  شهر  معمول  و  رســمــی  سکونتگاه های 
به شدت  جدیدتر  سکونتگاه های  نیز  و  تازه  غیررسمی  سکونتگاه های 

افزایش می یابد.
بنابراین، برای جلوگیری از افزایش شتابان جمعیت در این سکونتگاه ها 
نیازمند  شهری،  پیچیده تر  ُپرسمان های  شدن  پدیدار  از  پیشگیری  و 
سیاست های توسعه پایدار همزمان شهر و منطقه هستیم. همچنین، 
با توجه به انگیزه و درون مایه بررسی، راهبرد سیاستی مقاله آن است 
گیر برای برنامه ریزی و مدیریت  که در تدوین و پیشبرد یک رویکرد فرا
مبتنی بر بهسازی و بازآفرینی این سکونتگاه ها، توجه بیشتر به ویژگی 
کم،  های جمعیتی همچون ترکیب سنی و جنسی، توزیع مکانی و ترا
همچنین تحوالت و ابعاد جمعیتی آنها )مهاجرت، باروری و مرگ ومیر( 
که در مطالعات  در توسعه شهری بایسته و بنیادی است. روشن است 
ویژگی های  اســاس  بر  بیشتر  زمانی  گستره  با  و  رونــد  به  توجه  بعدی 
که مستلزم وجود داده ها و اطالعات جمعیتی  فرهنگی ضروری است 

مبتنی بر مکان و با رویکرد محله محور است.

قدردانی
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  اطالعات  و  آمار  معاونت  از  نگارندگان 
کردستان به دلیل در اختیار نهادن اطالعات موجود مرتبط با  استان 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر سنندج به تفکیک محله های 

شهر قدردانی می کنند.
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