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چكيده

آلودگــی زیســت محیطــی امــروزه بــه تصویــر مانــدگار چهــره 
ــاله،  ــل مس ــن ح ــگاه نوی ــت. ن ــده اس ــل ش ــهرها تبدی کالنش
ــای مجــازی اســت  ــه ســمت فضاه ــا ب ــان فعالیته ــوق جری س
ــاوری  ــی شــدن شــهری و در بســتر فن ــا در شــرایط دوفضای ت
اطالعــات، بتــوان کاهــش مشــکالت زیســت محیطــی را شــاهد 
بــود. آنچــه پیــش رو اســت، بخشــی از دســتاورد رســاله دکتری 
ــعه  ــی در توس ــت دوفضای ــش سیاس ــل نق ــوان »تحلی ــا عن ب
ــهرها.  ــی کالنش ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــت محیط ــدار زیس پای
نمونــه مــوردی؛ کالنشــهر تهــران« اســت و در نظــر دارد تاثیــر 
ــورد  ــران م ــهر ته ــعه ش ــداری توس ــدن را در پای ــی ش دوفضای
بررســی قــرار دهــد. ســوال پژوهــش اینســت کــه ایــن رونــد 
در شــهر تهــران چــه تاثیــری در تحقــق توســعه پایــدار زیســت 
ــنامه(  ــی )پرسش ــنادی و میدان ــات اس ــی آن دارد؟ مطالع محیط
ــت  ــی از آن اس ــزادی )SPSS( حاک ــرم اف ــای ن ــل ه ــا تحلی ب
کــه توســعه فعالیتهــا در فضــای مجــازی مــی توانــد منجــر بــه 
ــوا و  ــی و ه ــی صوت ــش آلودگ ــا، کاه ــردد خودروه ــش ت کاه

ــاز و ســبز شــهری شــود. ــز افزایــش فضاهــای ب نی

ــدار،  ــعه پای ــهری، توس ــدن ش ــی ش ــدي: دوفضای واژگان كلي
ــران زیســت محیطــی، ته

دگردیسی فضایی روستاهای ناحيه پيراشهری؛ مورد پژوهی: نایسر، شهر سنندج
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Abstract]
 Environmental pollution today
 has become a permanent image of
 metropolitan faces. The new look at
 problem solving is to move the activities
 towards virtual spaces in order to
 reduce the environmental problems
 in the context of the urbanization of
 the two regions and in the context of
 information technology. What follows
 is part of the achievement of the doctoral
 dissertation titled “ city of two spaces”
 policy in sustainable environmental,
 economic and social development of
 metropolises. Case Study; Tehran
 Metropolis, and intends to examine the
 impact of diphasing on the sustainability
 of Tehran’s development. The research
 question is: How does this trend affect
 Tehran’s sustainable environmental
 development? Documentary and field
 studies (questionnaires) with soft analyze
 (SPSS) indicate that the development
 of activities in cyberspace could reduce
 vehicle traffic, reduce air and noise
 pollution, and increase the open and
.green spaces of the city
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پرداخته  اطالعات  اولیه  ماتریس  تشکیل  به  ابتدا  نایسر 
پرسشنامه جمع آوری   78 دارای  ماتریس  که  است.  شده 
ماتریس و 35 شاخص  به عنوان ردیف های  شده است، 
باتوجه به جدول  به عنوان عوامل موثر تهیه شده است. 
عاملی  تحلیل  روند  از  متغیرها  از  کدام  هیچ  اشتراکات 
دارای  که  متغیر   35 برای  نهایت  در  و  نمی گردد  خارج 
صورت  عاملی  تحلیل  می باشد،  متغیر ها  سایر  با  ارتباط 
کایزر  مقدار  جدول5:  در  سوم،  مرحله ی  است.  گرفته 
می گردد.  محاسبه  بارتلت  آزمون  و   )kmo(مییراولکین
در  واقع  در  که   ،0.600=kmo مقدار  به  باتوجه 
فاصله ی 0.69-0.50، می باشد. نشان می دهد که از تحلیل 
عاملی بایستی با احتیاط بیشتر انجام شود. آزمون بارتلت 
از  کمتر  آن  به  وابسته  احتمال  که  است  معنادار  هنگامی 
عاملی  تحلیل  برای  داده ها  اساس  براین  که  باشد.   0.05

مناسب می باشند. 
مربوطه  عوامل  توسط  شده  تبیین  تجمعی  واریانس 
بوده  مربوط  نایسر  فضایی  دگردیسی  موضوع  به  قویًا 
69 درصد می باشد. که براساس ماهیت  است و حدود 
عامل  می دهد.  نشان  را  باالیی  دقت  شهری  مطالعات 
که  می نماید،  تبیین  را  واریانس  درصد   14.369 اول 
می دهد  نشان  می باشد.  مقدار  بزرگترین  به  باتوجه 
در  نایسر  فضایی  دگردیسی  بر  موثر  عامل  مهم ترین 
عامل  چهار  تجمعی  واریانس  است.  نهفته  عامل  این 
ماتریس  اساس  بر  است.  درصد   49.514 برابر  اول 
دوران  تکرار   14 از  بعد  نهایی  یافته  چرخش  عاملی 
فضایی  دگردیسی  بر  موثر  نهایی  عامل   5 واریماکس، 
حدود  در  منتخب  عوامل  این  آمد.  بدست  نایسر 
می نماید.  تبین  را  کل  واریانس  درصد   59.544
اول،  عامل  برای  نهایی  شده  فیلتر  ماتریس  براساس 
مهاجرت،  و  سنندج  شهر  سیاسی  اداری-  نقش  عوامل 
از  سودجو  افراد  داشتن  آگاهی  نقش  زمین،  قیمت 
شهر  توسعه  جهت  مورد  در  آینده  شهری  سیاست های 
و  ضوابط  و  قوانین  آن،  به  نزدیك  روستاهای  نقش  و 
گروه های  توان  به  توجه  بدون  کار  پایان  هزینه صدور 
مرحله،  یك  در  مسکن   کردن  تکمیل  در  کم درآمد 
استطاعت  میزان  به  توجه  عدم  زمین؛  تفکیك  ضوابط 
طرح های  در  مسکن،  تامین  در  کم درآمد  خانواده های 
نیاز  برای  منطقه بندی،  ضوابط  تعیین  در  شهری  توسعه 
در  شده  برنامه ریزی  فضای  هیچ  کم درآمدها  مسکن 
گروه ها  این  سکونت  برای  شهری  رسمی  محدوده 

که  قولنامه ای  اراضی  وجود  و  است  نشده  پیش بینی 
موجب سهولت در تفکیك و خرید فروش این اراضی 
بوده  همبسته  ملکی  معامالت  بنگاه های  مالکین،  توسط 
و در ارتباط نزدیك است. براین اساس می توان از بین 
جامعه  دیدگاه  از  که  عامل  دسته  این  بیرونی،  عوامل 
فضایی  دگردیسی  بر  اثر  بیشترین  دارای  بررسی  مورد 
شهری  خانوار   اقتصاد  عنوان  تحت  داشته اند،  را  نایسر 
نامگذاری کرد. در دسته بندی دیگر از شاخص های که 
دور عامل اول جمع شده اند، می توان به عوامل درونی 
شهر  پیرامون  در  نایسر  قرارگیری   که   داشت  اشاره 
طبیعی  دسترسی،شرایط  و  راه  ارتباطی  عامل  سنندج، 
ناحیه دگرگون  به  را  نایسر  ...؛  توپوگرافی، شیب  مانند 
شهری  و  روستایی  کاربری های  که  شهری  روستا  شده 
هم  با  تصادم  در  کاربری ها  این  که  شده اند،  ترکیب 
هستند، تبدیل کرده است. این دسته عامل که از دیدگاه 
دگردیسی  بر  اثر  بیشترین  دارای  بررسی  مورد  جامعه 
عامل های  دوم:  عامل  در  داشته اند.  را  نایسر  فضایی 
عمومی  حمل ونقل  سیستم  به  دسترسی  مانند  درونی 
وجود  ماشین سواری،...(،  )مینی بوس،  پایین  هزینه  با 
شهری  گاز  برق،  آب،  مانند  زیربنایی  امکانات  حداقل 
آب  منابع  کاهش  نیز  سوم  عامل  در  است.  نایسر  در 
شدن  خشك  اخیر،  دهه های  خشکسالی  و  کشاورزی 
قنات و کاهش تمایل جوانان به کار بر روی زمین های 
امتیازبندی شده است. در دسته بندی عوامل  کشاورزی 
نایسر  در  کشاورزی  زمین  قیمت  افزایش  نیز  چهارم 
کاهش  واقع  در  کشاورزی  پهنه های  سایر  نسبت  به 
ارزش تولیدی زمین و تمایل مالکین به فروش اراضی 
شده  بندی  رده  بیشتر  بهره وری  کسب  و  کشاورزی 
در  تغییر  قرارگیری  پنجم  عامل  در  نهایت  در  و  است 
بخش  کار  نیروی  کاهش  و  کشاورزی  سنتی  ساختار 

است.  شده  رتبه بندی  کشاورزی 
عامل  تحلیل  طریق  از  موثر  عوامل  شناسایی  ار  بعد 
با  قسمت  این  خروجی  سپس  شده،  محاسبه  اکتشافی 
عوامل  تایید  منظور  به  مسیر،  تحلیل  روش  از  استفاده 
اثرگذار، تجزیه و تحلیل می شوند. ازاین رو، تحلیل مسیر با 
استفاده از نرم افزار LISREL8.8، انجام شده است. در 
ادامه خروجی های تحلیل مسیر ارایه خواهد شد. جداول 
ادامه  در  که  را   لیزرل  خروجي  در  فارسي  معادل  زیر، 

پژوهش بکار رفته است، معرفي مي نماید. 
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جدول2. معادل فارسی در خروجی  لیزرل برای عوامل درونی؛ ماخذ: عوامل موثر درونی حاصل از تحلیل اکتشافی
عوامل اثرگذار 

درونی
عالمت 
عالمت معیاراختصاری

اختصاری

Eفعالیت اقتصادی

E1مازاد نیروی کار

E2تغییر نسبت بین شاغلین بخش کشاورزی به نسبت سایر بخش ها

E3تغییر در ساختار سنتی کشاورزی

E4ارزش تولیدی زمین

E5قطعه قطعه شدن اراضی

E6افزایش قیمت اراضی کشاورزی

E7تمایل نداشتن نسل جدید به فعالیت کشاورزی

Gجغرافیایی طبیعی

G1توپوگرافی و شیب زمین

G2دسترسی به امکانات برای حداقل معیشت

G3وجود آسایش ناشی از انطباق و تحمل محیط برای سکونت

Jویژگی جمعیتی
J1کاهش تعداد خانوارهای کشاورز

J2زندگی در قالب خانوارهای کوچك

Sتغییر شیوه زندگی

S1نرخ رشد جمعیت

S2الگوی مصرف زمین

S3تغییر شیوه زندگی

جدول3. معادل فارسی در خروجی  لیزرل برای عوامل بیرونی؛ ماخذ: عوامل موثر درونی حاصل از تحلیل اکتشافی

عالمت اختصاریمعیارعالمت اختصاریعوامل اثرگذار

ERاقتصاد زمین
ER1قیمت زمین

ER2هزینه ساخت و قیمت مسکن

Fفقر شهری
F1درآمد متوسط خانوار شهری

F2توان اقتصادی خانوارها در تامین مسکن

مجاورت و سهولت 
دسترسی

M
M1سهولت دسترسی به خدمات زیربنایی شهری

M2دسترسی به راه های اصلی ارتباطی

JA1مهاجرتJAجمعیت

Aمقررات عمومی
A1قوانین و ضوابط ساخت¬وساز

A2قوانین و ضوابط و هزینه صدور پایان کار

فقدان سیاست های 
برنامه ریزی مناسب

B
B1آگاهی افراد سودجو از سیاست های شهری آینده

B2عدم توجه به مسکن گروه های کم درآمد در برنامه ریزی ها

B3سهولت خرید و فروش اراضی  به صورت قولنامه ای
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جدول4، نتایج حاصل از نرم افزار لیزرل،تحلیل عاملي مرتبه اول را برای عوامل درونی و بیرونی موثر بر دگردیسی 
فضایی نایسر را در حالت تخمین استاندارد نشان مي دهد. که با توجه به شروط تعریف شده برای نیکویی برازش، عوامل 

موثر از برازش مناسب برخوردار است.

در تحلیل مسیر از وزن بتا)که در تحلیل مسیر ضریب مسیر خوانده می شود( مقدار اثر هر متغیر را تعیین می کنند. 
که برای فعالیت اقتصادی بیشترین ضریب به قطعه قطعه شدن اراضی )0.64(؛ برای جغرافیایی طبیعی بیشترین ضریب 
به توپوگرافی و شیب زمین )0.59(؛ ویژگی جمعیتی بیشترین ضریب به کاهش تعداد خانوارهای کشاورز )0.57(؛ شیوه 

زندگی بیشترین ضریب را به تغییر شیوه زندگی )0.60( تعلق دارد.   

مسیر  تحلیل  در  )که  بتا  وزن  از  مسیر  تحلیل  در 
را  متغیر  هر  اثر  مقدار  می شود(  خوانده  مسیر  ضریب 
ضریب  بیشترین  زمین  اقتصاد  برای  که  می کنند  تعیین 
بیشترین  شهری  فقر  برای   ،)0.75( زمین  قیمت  به 
اقتصادی )0.59(، مجاورت و سهولت  به توان  ضریب 
به  دسترسی  سهولت  به   ضریب  بیشترین  دسترسی 

مهاجرت  به  جمعیت  )0.8(؛  شهری  زیربنایی  خدمات 
خانوارهای  تعداد  کاهش  0.95به  آن  ضریب  که 
به  را  ضریب  بیشترین  زندگی  شیوه  )0.57(؛  کشاورز 

دارد. تعلق   )0.60( زندگی  تغییر شیوه 

جدول 4. معیارهای نیکویی برازش مدل

عوامل بیرونیعوامل درونیبرازش قابل قبولبرازش خوبشاخص برازندگي

P-Value05/0<P0.00000.0000
1.932.36

RMSEA ≤0
0.05≤RMSEA0.08≤RMSEA≤0.050.0680.023

GFI1≤GFI≤0.950.95≤GFI≤0.90.920.91
AGFI1≤AGFI≤0.950.9≤AGFI≤0.850.930.95

شکل 2. مدل اندازه گیري عوامل موثر درونی در حالت تخمین استاندارد، مرتبه اول
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معرفی محدوده مورد مطالعه
قلعه  نام  به  کوه ی،  پای  در  نایسر  اولیه شکل گیری  هسته 
است.  شده  مکان یابی  هانه ورانه  کنار چشمه ی  در  ماناها، 
تاریخ جغرافیایی اش  دوره  در  نایسر  زمان،  در طول گذر 
تغییر مکانی داشته است. که به منظور دست یابی به شرایط 
طبیعی هموارتر در جهت شیب حرکت کرده است. مکان 
مسجد  اطراف  در  آن  اصلی  هسته ی  که  نایسر  کنونی 
دشتی،  موقعیتی  دارای  است،  گرفته  نایسر شکل  تاریخی 
توپوگرافی هموار می باشد. هسته ی اصلی شکل گیری که 
اولیه  به نسبت مکان  نیز موجود می باشد  در زمان کنونی 
به فاصله ای حدود 4.5 کیلومتر به شهر سنندج نزدیك تر 
در  قدمتی  از  فعلی  مکان  قدمت،  لحاظ  به  است.  شده 
مورد وجه  در  است.  برخوردار  تا 500 سال  حدود 400 
ریش سفیدان  و  اهالی  گفته  به  نایسر  نامگذاری  تسمیه 
است؛  شده  گرفته  نی زار  کلمه  از  داشت:  اذعان  می توان 
نایسر گنداب های فراوانی وجود داشته که در  در اطراف 
نی سر)نی زار(  از  نایسر  کلمه  که  است.  می رویده  نی   آن 
به  سینه  ادبیات  در  نایسر  به  بعدها  و  است  شده  گرفته 
سینه مردم تغییر یافته است. محل امرار معاش مردم نایسر 
از زمین بوده است و به علت موقعیت اکولوژی زمین در 
نایسر در هر سه بخش کشاورزی )زراعت،  نایسر، مردم 
دامپروری، باغداری( فعالیت داشته اند. در بخش کشاورزی 
نایسر  بوده اند.  امرارمعاش  برای  پایدار  منبع  چند  دارای 
تا قبل از انقالب سپید در قالب نظام فئودالیته اداره شده 

با  مباشرانی  طریق  از  و  سنندج  شهر  در  ارباب  و  است 
رعایا ارتباط داشته اند. جامعه ای کوچك که برپایه مصرف 
محصوالت تولیدی )خودمصرفی(، امرار معاش می کردند. 
حجم ارتباطات با شهر سنندج بسیار محدود بوده است. اما 
در بعد از اصالحات اراضی و خارج شدن از زیر سیطره 
نظام فئودال رفته، رفته جریان کاال و سرمایه و ارتباطات 
با شهر سنندج به طور مستقیم توسط ساکنین بوجود آمد، 
اگر چه که تا اوایل انقالب راه دسترسی به صورت مالرو 
شکل گیری  باعث  رفتن  پیاده  حتی  و  راه  سختی  و  بوده 
انقالب  اوایل  اما در  ارتباط در سطح ضعیفی بوده است. 
نقطه  نایسر،  اراضی  میان  از  نظامی  لجستیکی  راه  احداث 
ساکنین  بین  بیشتر  ارتباطات  گسترش  برای  شروعی 
از  رفتن  با  واقع  در  گردید،  فراهم  سنندج  شهر  و  نایسر 
این مسیر شن ریزی شده هم مسافت دسترسی کوتاه تر و 
بسیار  راه  رنج  حمل ونقل  وسایل  از  گرفتن  کمك  با  هم 
کمتر و دسترسی آسان تر می شد، عامل دیگری که موجب 
و  سنندج  شهر  بین  کاال  و  سرمایه  مردم،  جریان  افزایش 
نایسر گردید، وقوع جنگ تحمیلی و ورود ساکنین شهر 
سنندج به نقاط امن اطراف بوده است، که نایسر هم یکی 
از این سکونتگاه هاست. بعد از جنگ تحمیلی ارتباط بین 
به علت طبیعت  بیشتر شده است.  نایسر  با ساکنین  مردم 
نایسر،  بیشه زارهای  و  باغات  و وجود  هوا  و  خوش آب 
مردم برای گذران اوقات فراغت سفرهای کوتاه آخر هفته 
باال  به  متوسط  ارتباطات طبقه  این  در  داشته اند.  نایسر  به 

شکل 3. مدل اندازه گیري عوامل موثر بیرونی در حالت تخمین استاندارد، مرتبه اول
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اراضی نایسر را که در بر معبر اصلی سنندج- همدان قرار 
داشته است. با قصد تبدیل به خانه باغ خریداری کرده اند. 
که به علت شرایط بد اقتصادی در استان، هم اکنون تبدیل 
به مشاغلی تجاری- خدماتی مانند آهن آالت فروشی، تاالر 

،... شده است. 

بحث و یافته ها
دگردیسی فضایی ناحيه منفصل نایسر

براساس مبانی نظری تحقیق و به منظور پاسخ گویی به سوال 
دوم، به سنجش میزان دگردیسی و تحوالت پیراشهرنشینی 
در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی در نایسر، 

پرداخته شده است.

جدول 5. ویژگی های ناحیه منفصل نایسر؛ ماخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، طرح توانمندسازی 
نایسر،1393

جمعیتی

جمعیت این ناحیه برابر 27377 نفر است که 7.32 درصد از جمعیت کل شهر سنندج را شامل می شود. تعداد 
کل خانوار ساکن در این ناحیه 6760 است، با بعد خانوار 4.05 نفر می شود. تعداد 13177 نفر زن و 14200 
نفر را مردان تشکیل می دهند. براین اساس نسبت جنسی در این ناحیه برابر 107.8 می باشد. تعداد جمعیت 

6 ساله و بیشتر در ناحیه منفصل نایسر برابر 23660 نفر است. که 81.3 درصد باسواد می باشند.

اقتصادی

 7 درصد)358 نفر( در بخش کشاورزی، 45 درصد )2459نفر( در بخش صنعت و 49 درصد )2685 نفر( در 
بخش خدمات مشغول به فعالیت می باشند. که بیشترین شاغلین در بخش صنعت با فراوانی 67.1 درصد در 
بخش ساختمان می باشد. میانگین درآمد ناحیه منفصل نایسر برابر 250 هزار تومان می باشد که بسیار پایین تر 

از میانگین خط فقر کشور می باشد.

کالبدی

 وضعیت کاربری اراضی در این ناحیه نشان از کمبود شدید کاربری های خدماتی در ناحیه دارد، به طوری که 
اختصاص  آموزشی  کاربری  به  درصد(   0.3( آن  هکتار   0.9 تنها  محدوده،  هکتار   299.5 مساحت  کل  از 
نایسر و کارشناسان شهرداری می توان گفت  با ساکنین قدیمی  دارد. براساس مصاحبه های صورت گرفته 
که در 20 سال اخیر شبانه به طور متوسط در حدود 90 ساختمان مسکونی ساخته شده است.  خانوارهای 
به عنوان ساکنین نایسر، به این سکونتگاه افزوده می شدند، که درنتیجه این رشد سرطانی، عدم نظارت و 
کنترل مناسب شهرداری موجب می شود که پسماندهای خانگی به خصوص در مجاورت مسیلی که از بافت 
نایسر می گذرد، به درون رودخانه قشالق وارد می شود. همچنین در محله های تازه شکل گرفته که زباله های 
مسیرهای جدید توسط شهرداری جمع آوری نمی گردد و در زمین های خالی و بایر پیرامون تخلیه و پراکنده 
می شود. که موجب آلودگی خاك و آب های سطحی زیرزمینی شده است. خیابان ها و معابر در سطح محالت 

نایسر فاقد سیستم دفع آب های سطحی می باشند. 
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1-معيار جمعيت
نواحی  نسبت  به  نایسر  جمعيتی  تغييرات   -1-1

منفصل شهر سنندج
و  قرارگیری  موقعیت  و  طبیعی  عوامل  از  تاثیرپذیری 
برای  مناسبی  دالیل  می تواند،  سنندج  شهر  به  دسترسی 
سایر  به  نسبت  نایسر  در  جمعیت  چشمگیر  افزایش  از 
-85 فاصله  در  باشد،  خودش  همسطح  سکونتگاه های 
به  درصدی   7.7 رشد  نرخ  از  قبل  دهه  به  نسبت   1375
فاصله  همین  در  است.  رسیده  درصدی   29.5 رشد  نرخ 
ننله هم به نرخ رشد 19.5  در سمت شمال شهر سنندج 
درصد رسیده است. که هر دوی این سکونتگاه ها بر سر 
راه شبکه راه های برون شهری سنندج به همدان و سقز واقع 
شده اند. از جمله تفاوت آشکار بین نایسر و سایر نواحی 
جمعیت  رشد  نرخ  چشمگیر  تفاوت  موجب  که  منفصل 
مانند  محدودیت های  به  می توان  است،  شده  آنها  بین  در 
وجود اراضی منابع ملی و مرتع، اراضی وقفی در گریزه، 

ننله و حسن آباد به  نسبت نایسر اشاره داشت و همچنین 
توپوگرافی ناهموار  و میزان اراضی مناسب ساخت وساز 

اشاره کرد. 

2-معيار مهاجرت
محل  نفر   41772  ،1390 ماه  آبان  تا   1385 ماه  آبان  از 
داده اند.  تغییر  سنندج  شهرستان  داخل  در  را  خود  اقامت 
از  قبلی 34.05 درصد  اقامت  براساس نمودار1، محل  که 
کل مهاجران در شهرستان محل سرشماری، 25.6 درصد 
سایر شهرستان های استان کردستان و 36.21 درصد سایر 
استان ها بوده است. سهم مهاجرین وارد شده به شهر سنندج 
مهاجرین  کل  از  78.2 درصد  که  است  نفر  برابر 32656 
 78.2 مقصد  واقع  در  می شود  شامل  را  سنندج  شهرستان 
درصد از مهاجرین شهر سنندج می باشد. از این تعداد طی 
دوره 5 ساله، 27828 نفر به محدوده قانونی شهر سنندج 
یعنی در حدود 14.78  نفر  وارد شده اند. همچنین 4828 

جدول 6. تغییرات جمعیتی نواحی پیراشهری در طی دره 1355-1390؛ مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن، آمار، طرح تفصیلی سنندج سال 
.1389

میزان افزایش سال 1390سال 89سال 1385سال 1375سال 1365سال 1355نام روستا
جمعیت

14401754295674699820166867.25حسن آباد

9524144614331881479611.86گریزه
14919071142145251963312.65ننله

35344693812480176732737713.24نایسر
-203726315051255963462558492مجموع

نمودار 1. تعداد مهاجرین وارد شده به شهر سنندج 1385-1390 برحسب جنسیت
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درصد از مهاجرین به نواحی منفصل شهری وارد شده اند. 
که از این تعداد هم 62.16 درصد معادل 3001 مهاجر به 

ناحیه منفصل شهری نایسر وارد شده اند. 

2-1-ویژگی مهاجرین وارد شده به نایسر
ساکن  نایسر  در  که  مهاجرینی  از وضعیت  شناخت  برای 
بوده اند، سواالتی در مورد زادگاه سرپرست خانوار، محل 
نایسر،  در  اقامت  مدت  خانوار،  سرپرست  همسر  گرفتن 
فعلی  محل  انتخاب  علت  همچنین  و  زندگی  قبلی  محل 
برای زندگی پرسیده شده است، که نمودار درصد فراوانی 

این سواالت در زیر ارایه گردیده است.

2-1-1-مدت سكونت در نایسر و محل سكونت قبلی
نتایج بررسی نشان می دهد که حدود 52 درصد از ساکنین 

نایسر محل سکونت قبلی خود را شهر سنندج ذکر کرده اند. 
علت  درصد   52 که  است  مشخص  نمودار3،  به  باتوجه 
سکونت در نایسر توان تامین مسکن )ملکی یا استیجاری( 
بیان کرده اند و 19 درصد نیز دلیل انتخاب مسکن در نایسر 
براساس  داشته اند.  بیان  درآمد  و  کار  آوردن  دست  به  را 
این  نمودار 4، 55 درصد خانوارهاي آن گسترده هستند. 
دسته ي  شده اند.  تقسیم  دسته  دو  به  گسترده  خانوارهاي 
با  فرزندان  و  مادر  و  پدر  که  گسترده اي  خانوارهاي  اول 
درصد   11 که  مي کنند.  زندگي  پدربزرگ  و  مادربزرگ 
خانوارها  نوع  این  مي دهند،  تشکیل  را  نایسر  خانوارهاي 
میان  در  بازمانده ي شکل سنتي خانواده گسترده  واقع  در 
که  است،  گسترده ای  خانوار هاي  دیگر،  نوع  کردهاست. 
مستقل  زندگي  تشکیل  به  قادر  ازدواج  از  پس  فرزندان 
گستردگي  عامل  اقتصادي  تنگناهاي  واقع  در  و  نبوده اند 

نمودار 4. درصد فراوانی اندازه خانوار نایسر

جدول 7. جدول توافقی محل سکونت قبل از ورود به نایسر و مدت سکونت در نایسر بر حسب سال

علت سكونت در نایسر* مالكيت محل سكونت

علت سکونت در نایسر

مالکیت محل سکونت
کل

ملکی استیجاری
آشنا و خویشاوندان 11 0 11

کار و درآمد 10 15 25
تامین مسکن ارزان قیمت 124 72 196

مشکالت مالی و ورشکستگی 32 16 48
کل 177 103 280
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خانواده بوده است که 44 درصد خانوار هاي نایسر را این 
نوع خانواده ها تشکیل مي دهند.

فراوانی  با  درصد   96.07 توافقی،  جدول  به  باتوجه 
به  دستیابی  امکان  را  نایسر  در  سکونت  علت  نفر،   269
ناشی  شتاب  واقع  در  کرده اند،  بیان  قیمت  ارزان  مسکن 
از شهرسازی در نواحی پیراشهری، ناشی از بهای زمین و 
امکانات دستیابی به فضا و ساختمان سازی روی زمین های 
ارزان قیمت، برای خانوارها در فاصله نسبتا دوری از بافت 

پیوسته شهری است. 
براساس جدول8، بیشترین فراوانی  با 87.1 درصد 
محل  که  است  خانوارهای  سرپرست  نفر   135 معادل 
شامل  که  است،  بوده  سنندج  شهر  آنها  قبلی  سکونت 
بوده اند،  سنندج  شهر  مهاجرین  دوم  و  اول  نسل های 
که به منظور بدست آوردن مالکیت محل سکونت و یا 
محل سکونت بزرگ تر به نایسر وارد شده اند و یا نسل 
جوانی)در واقع فرزندان مهاجرین( است، که به منظور 
خانوار  هزینه  سبد  در  مسکن  هزینه  در  صرفه جویی 
افقی  تحرك  الگوی  واقع  در  آمده اند.  نایسر  به  خود 
آنجا  از  می دهد.  نشان  را  خانوارها  اجتماع  عمودی  و 
یك  از  افراد  فیزیکي  حرکت  را  افقي  تحرك  الگو  که 
بگوییم  باید  می شود،  ارزیابي  دیگر  منطقه اي  به  منطقه 
نزول  است،  داشته  وجود  نایسر  در  تحرکي  چنین  که 

خانوار  اجتماعی  پایگاه  تنزل  متضمن  که  اجتماعی 
است، را در پی داشته است.

مساحت  و  خانوار  سرپرست  سن  2-1-2-ارتباط 
واحد مسكونی، نوع مالكيت و پيش بينی برای رفتن 

از نایسر
تاثیر عاملهای سن سرپرست خانوار،  به منظور سنجش 
بر  مسکونی  واحد  مالکیت  و  مسکونی  واحد  مساحت 
پیش بینی مدت زمان مورد انتظار برای زندگی در نایسر 
به  باتوجه  استفاده می شود.  از تحلیل واریانس دوطرفه 
مقادیر آماره ی F و سطح معنی داری که کمتر از  0.05 
می باشد، می توان گفت سن سرپرست خانوار، زیربنای 
به  تمایل  بر  مسکونی  واحد  مالکیت  و  مسکونی  واحد 
ماندن در نایسر دارای اثرات تعاملی مشترك می باشند. 
خانوارهای که سن سرپرست بیشتر از 50 سال می باشد، 
مالکیت  خانوار،  اندك  پس انداز  مقدار  با  توانسته اند 
باشند  داشته  را  مترمربع   50 از  بیشتر  مسکونی  واحد 
نسبت  به  خانوار  سبد  در  مسکن  تأمین  هزینه  سهم  و 
است.  شده  کمتر  آنها  برای  سنندج  شهر  نقاط  سایر 
را  بلندمدت  تری  برنامه ریزی  نایسر  در  زندگی  برای 
به شکل  برعکس خانوارهای جوان چه  دارند.  نظر  در 
 50 از  کمتر  مساحت  با  قطعات  مالك  چه  و  مستاجر 

جدول 8. فراوانی مکان قبلی سکونت و زادگاه سرپرست خانوار؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

مکان قبلی سکونت خانوار * زادگاه سرپرست خانوار

زادگاه سرپرست 
خانوار

مکان قبلی سکونت

محالت کل
شهر 

روستاهای 
شهرستان 

سایر 
شهرستان های 

استان 

خارج از 
استان  نایسر

سایر شهرستان های 
استان  73 5 52 5 0 135

شهر سنندج 62 5 11 0 0 78
روستاهای 

شهرستان سنندج 10 5 5 0 0 20

خارج از استان 
کردستان 5 5 16 0 0 26

نایسر 5 0 0 5 21 31
کل 155 20 84 10 21 280
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تغییر در وضعیت مالی و صرفه جویی  امید  به  مترمربع، 
در سبد هزینه خانوار، نایسر را برای سکونت در مدت 

نموده اند. انتخاب  کوتاه تری  زمانی 

3- معيار مشاغل بخش كشاورزی و غيركشاورزی
اطالعات  پایه  بر  باغداري:   و  کشاورزي  فعالیت  الف- 
و  امکانات  نظام  ویژگي   مهمترین  دسترس،  در  آماري 
باغداري  و  کشاورزي  فعالیتهاي  در  تولید  نیز  و  منابع 
به   ،1382 سال  کشاورزی  سرشماری  آمار  در  نایسر 
محصوالت  کشت  زیر  اراضي  کل  است:   زیر  شرح 
است.  هکتار   314 بر  بالغ  روستا  در  باغي  و  زراعي 
باغي  و  زراعي  محصوالت  کشت  زیر  اراضي  مساحت 
در  خلیچیان  و  دوشان  روستاهاي  از  بعد  روستا  این 
قابل  بخش  مي گیرد.  قرار  حومه  دهستان  سوم  رتبه 
است.  بوده  دیم  اراضي  زراعي،  اراضي  از  توجهي 
کل  درصد   19/1 حدود  آبي  زراعي  اراضي  مساحت 

مي باشد.  روستا  زراعي  اراضي  مساحت 
از  شده  ارائه  اطالعات  دامپروري:  فعالیت  ب- 
سرمایه  که  است  آن  از  حاکي  جهادکشاورزی  سوي 
حدود  از  متشکل   1382 سال  در  نایسر  روستاي  دامي 
52رأس دام کوچك و 103 راس دام بزرگ بوده است 
که کالً  27 بهره بردار داشته است. در واقع نایسر تا قبل 
در بخش  است.  به شهر شده  تبدیل  که   1389 از سال 

است.  داشته  فعالیت  همچنان  نیز  دامپروری 

كشاورزی،  بخش  در  توليد  و  فعاليت  3-1-وضع 
خدمات و صنعت در مقایسه بين  سال های 1375 

و 1390 
کشاورزی  بخش  فعالیت  که  است  آن  از  حاکی  تغییرات 
 53 معادل  درصد   21.3 از  است،  یافته  کاهش  شدت  به 
نفر شاغل در بخش کشاورزی در سال 1375 به 7 درصد 
معادل 358 نفر در سال 1390 کاهش یافته است. همچنین 
باتوجه به مصاحبه های صورت گرفته و مشاهدات میدانی 
مشخص شده است. که فعالیت در زمینه دامپروری که یکی 
نایسر بوده است، در  از زیربخش های مهم کشاورزی در 
وضع موجود کاماًل به فراموشی سپرده است و هیچ آثاری 
دلیل  به  اما  ندارد،  وجود  کنونی  نایسر  در  دامپروری  از 
نزدیکی به شهر سنندج  و امکان استفاده از آب رودخانه 
قشالق اراضی باغی و صیفی کاری و اراضی آبی که در 
مانده و توسعه و رشد  باقی  نایسر  سمت غرب و شمال 
مجموعًا  که  است.  داشته  قشالق  رودخانه  سمت  به  نیز 
براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن تعداد 358 نفر 

در این بخش مشغول به فعالیت می باشند. 

3-2-معيار زمين های كشاورزی
باتوجه به اینکه اراضی زراعی و باغی و مراتع با گسترش 
تبدیل  شهری  فعالیت های  به  روستاها  در  شهرنشینی 
کاربری های  به  کشاورزی  کاربری  تغییر  میزان  می گردند. 
توسعه های  به  کشاورزی  اراضی  تبدیل  نشانگر  دیگر 
غیرکشاورزی است. در نایسر مالکیت اراضی به دو صورت 

جدول 9. آزمون تحلیل واریانس چندمتغییره؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
متغیرها Fآماره سطح معنی داری

مدل اصالح شده 6.567 0.000
جداگانه 83.42 0.000

مالکیت مسکن 10.37 0.005
سن سرپرست 3.21 0.041
مساحت زیربنا 7.44 0.000

مالکیت مسکن * سن سرپرست 5.69 0.008
مالکیت مسکن * مساحت زیربنا 5.69 0.008
سن سرپرست * مساحت زیربنا 7.03 0.000

مالکیت مسکن * سن سرپرست * مساحت زیربنا 17.07 0.001
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به  اراضی خصوصی  که  است  بوده  عمومی  و  خصوصی 
شکل کشاورزی)اراضی زراعی آبی و دیم، باغ( و اراضی 
عمومی به صورت اراضی بایر و بیشه زار،... تقسیم می شود. 
تمامی محدوده ساخت و ساز شده در وضع موجود سال 
است،  بوده  خصوصی  مالکیت  با  اراضی  روی  بر   1395
رسیده  فروش  به  و  قطعه بندی  نایسر  مالکین  توسط  که 
اراضی  تغییر  میزان  برای نشان دادن  این بخش  است. در 
مورد  منطقه  لندست  ماهواره ای  تصاویر  از  کشاورزی، 
مطالعه استفاده شده و با استفاده از روش طبقه بندی نظارت 
شده به طبقه بندی کاربری اراضی پرداخته شده و سپس با 
استفاده از مدل کراس تب، میزان تغییرات و تبدیالت انواع 

کاربری ها مورد بررسی قرار گرفته است. 

3-2-1- طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای و 
تهيه نقشه كاربری اراضی

منطقه  در  تغییرات روی داده  دقیق  تحلیل  و  بررسی  برای 
در  است.  شده  استفاده  تب  کراس  مدل  از  مطالعه  مورد 
تاریخ  دو  بین  در  که  پیکسل هایی  شناسایی  مدل هم  این 
تصویربرداری تغییریافته اند امکان پذیر شده و هم می توان 

ماهیت تغییرات کاربری اراضی را مشخص کرد. 

مدل  كمک  با  اراضی  كاربری  تغيير   -1-1-2-3
كراس تب:

که 118.35  نشان می دهد  مدل کراس تب  بررسی  نتیجه 
کاربری ساخت و ساز  به  تا 1395  از سال 1385  هکتار 
از  آن  مقدار 58.95 هکتار  این  از  یافته است،  تغییر  شده 
اراضی زراعی، 58.23 هکتار از اراضی بایر و 1.17 هکتار 
از اراضی باغی نایسر تغییر کاربری یافته است. در فاصله ی 

جدول 10. کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه از سال 1395-1385)هکتار( بر اساس مدل کراس تب؛ ماخذ: یافته 
هاي تحقیق.

طبقه کاربری ساخته 
شده کاربری باغ کاربری 

زراعی
کاربری اراضی 

بایر 1385/کل کاربری ها

1 179.64 0 0 0 179.64
2 1.17 79.02 2.97 18.54 101.7
3 58.95 8.82 67.32 79.2 214.29
4 58.23 36 78.39 694.44 867.06

1395/کل 
کاربری ها 297.99 123.84 148.68 792.18 1362.69

شکل 4. تغییرات اراضی در ناحیه مورد مطالعه از سال 1395-1385 براساس مدل کراس تب؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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10 سال به یك نسبت نزدیك به هم از اراضی بایر و زراعی 
روستا به کاربری های مختلف مسکونی و سایر فعالیت های 
غیرکشاورزی تبدیل شده است. به مقدار کمتر از 2 هکتار 
از اراضی باغی به کاربری غیرکشاورزی تبدیل شده است. 
طبق جدول ماتریسی 15، 248.67 هکتار از سال 1370 
تا 1395 به کاربری ساخت و ساز شده تغییر یافته است، 
از این مقدار 78.57 هکتار آن از اراضی زراعی، 164.07 
هکتار از اراضی بایر و 8.37 هکتار از اراضی باغی نایسر 

تغییر کاربری یافته است. 

نتيجه گيری و جمعبندي
یافته های تحلیلی نشان می دهد که در فاصله دهه سرشماری 
85-1375، جمعیت پذیری در دهستان حومه شهر سنندج 
و دهستان آبیدر که روستاهای  مانند حسن آباد، گریزه، ننله، 
گریزه، دوشان، آساوله، نایسر و...، در حریم شهر سنندج 
واقع شده اند و فاصله آنها تا شهر سنندج حتی کمتر از 5 
کیلومتر بوده است. باتوجه به اینکه در سال 1390، جمعیتی 
در حدود 57683 نفر که در 4 سکونتگاه ننله، نایسر، گریزه 

و حسن آباد که در دو دهستان آبیدر و حومه قرار داشته اند، 
از مجموع دو دهستان جدا و به عنوان مجموعه نقاط شهری، 
شهر سنندج سرشماری شده اند. بنابراین می توان گفت در 
برونفکنی جمعیت  بیشترین  سنندج  فاصله 15 سال شهر 
خود را به سمت نقاط روستایی تبدیل شده به شهر )نقاط 
پیراشهری( داشته است. یعنی سرریز جمعیت از نواحی با 
کنترل ساخت وساز به سمت نقاط روستایی فاقد ضوابط و 
مقررات کنترلی روانه می شود. نتایج بررسی نشان می دهد 
که حدود 52 درصد از ساکنین نایسر محل سکونت قبلی 
خود را شهر سنندج ذکر کرده اند. همچنین 90 درصد علت 
سکونت در نایسر توان تامین مسکن )ملکی یا استیجاری( 
در این مکان و تامین محل کسب و کار ذکر کرده اند. در 
واقع بیش از 70 درصد ساکنین نایسر فقر و عدم استطاعت 
مالی در تأمین مسکن و سایر هزینه های زندگی را علت 
اصلی انتخاب نایسر برای سکونت بیان داشته اند، چرا که 
تأمین مسکن در هر دو شکل ملکی و یا استیجاری ارزان تر 
از شهر سنندج می باشد. همچنین باتوجه به اینکه بیش از 
50 درصد ساکنین فعلی نایسر محل سکونت قبلی خود را 

شکل 5. تغییرات کاربری اراضی در ناحیه مورد مطالعه از سال1395-1370 مدل کراس تب؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

جدول 11. تغییرات کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه از سال 1395-1370)هکتار( بر اساس مدل کراس تب؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

طبقه کاربری 
ساخته شده کاربری باغ کاربری 

زراعی
کاربری اراضی 

بایر
1370/کل 
کاربری ها

1 10.44 0 0 0 10.44
2 8.37 45.72 3.33 16.92 74.34
3 78.57 18.72 27.27 44.64 169.2
4 164.07 76.23 123.21 745.2 1108.71

1395/کل کاربری ها 259.11 140.85 153.81 808.92 1362.69
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جدول 12. روند تغییرات نایسر براساس اسناد، مصاحبه و برداشت میدانی  

نرخ رشد جمعیتسال
جمعیت

مساحت 
عناصر اصلی و پایه اقتصاد  )هکتار(

چشم انداز 
منابع آب 
کشاورزی

راه دسترسی 
با شهر 
سنندج

عامل موثر در شکل گیری و گسترش نایسر

عوامل عوامل امنیتیعوامل اجتماعیعوامل اقتصادی
مدیریتی

قبل از 
انقالب

353-397

بر پایه کشاورزی 
)زراعت، 
باغداری، 
دامداری(

در اطراف روستا 
اراضی باغی و 
بیشه زار و در 

درون بافت روستا 
رشته قنات که از 
کوه هانه ورانه به 
طول 5 کیلومتر 
کشیده شده است.
مسجد تاریخی 
امامزاده شیخ 

رشید)شیخ رش(.

نزوالت 
جوی-رشته 

قنات

راه مالرو  در 
ضلع غربی 
روستا که به 
پل قشالق 
راه داشت 
و از این 

طریق با شهر 
سنندج در 
ارتباط بود 
و در حدود 
6.3 کیلومتر

-وجود اراضی 
حاصلخیز

- منابع آب
-شیب مناسب 

زمین 

مناسبات 
خویشاوندی

-قرارگیری در 
موقعیت دامنه ای

اداره به کمك 
نظام ارباب 

رعیتی تا قبل 
از انقالب 

سپید +  ریش 
سفیدان و 

بزرگان محلی

-1357
1375

کشاورزی، 9385.023500
صنعت، خدمات

ساخت  وساز در 
اراضی ضلع شرقی 

بافت مسکونی، 
ورود اولین 

موج مهاجرین 
)خانوارهای 

ورشکسته از منطقه 
سارال و خانواده ای 
ورشکسته با سابقه 
سکونت در شهر 

سنندج، رشته قنات 
خشك شده، 

حفر چاه 
و  نزوالت 

جوی

راه دسترسی 
در ضلع 
شرقی 

بافت از 
میان اراضی 
زراعی و 

باغی تا شهر 
سنندج 4 

کیلومتر

-کاهش ارزش 
تولیدی اراضی 

کشاورزی،
- قطعه، قطعه 
شدن اراضی،

-عبور شریان 
گاز شهری 

سنندج از میان 
اراضی نایسر.
-تهیه طرح 

هادی روستایی 
برای نایسر

-شهرگرایی و 
تمایل به زندگی 

شهری،
- افزایش 

تعامالت )جریان 
پول، کاال، مردم، 
سرمایه( با شهر 

سنندج
- تهیه طرح 

هادی روستایی 
برای نایسر

-کشیده شدن 
راه لجستیکی  
نظامی از میان 
اراضی زراعی 

نایسر
-جنگ تحمیلی 
و پناه بردن مردم 
از شهر سنندج 

به نایسر

 -
ریش سفیدی+ 

دهیاری+ 
نظارت بنیاد 
مسکن بر 

ساخت و ساز

-1375
1385

صنعت)ساختمان( 1248029.543815
و خدمات

پر کردن قنات و 
نوسازی مسجد 
تاریخی، از بین 

بردن آخرین اثرات 
سکونتگاه روستایی

رودخانه 
قشالق

راه دسترسی 
با پوشش 
آسفالت ، 
فاصله تا 

شهر سنندج 
کمتر از 2 

کیلومتر

-تورم و فقر 
شهری

-افزایش 
قیمت اراضی 
و ساختمان در 
شهر سنندج، 

-توسعه شهرك 
صنعتی ، در 
ضلع مقابل 

نایسر ،
- جمع آوری 

مشاغل 
کارگاهی و نیمه 
صنعتی)تعمیرات 

ماشین( در 
محالت عباس 

آباد، کانی 
کوزله،...

-خاستگاه 
اجتماعی 
گروه های 
کم درآمد، 

-طبقه بندی 
اجتماعی در 
محالت شهر،

-دیدگاه 
نوسازی و 

تمایل به استفاده 
از وسایل و 

کاالهای تجملی

-

دهیاری+ 
شورای 
روستا+ 
نظارت 

بنیادمسکن، 
راه و 

شهرسازی، 

-1385
1390

خدمات2737717.01

شکل گیری 
سکونتگاه 

خودانگیخته و 
نابسامان

رودخانه 
قشالق)تامین 

آب مورد 
نیاز اراضی 
سیفی کاری 
در حاشیه 
رودخانه(

راه دسترسی 
با پوشش 
آسفالت 

فاصله کمتر 
از یك 
کیلومتر

-باال رفتن 
قیمت زمین و 
ساختمان در 

نایسر 

-درخواست 
برای به رسمیت 

شناخته شدن
-درخواست 

خدمات 
زیربنایی 

و خدمات 
اجتماعی 

-

ورود 
شهرداری به 
نایسر، پلیس 
ساختمان، 

وضع مقرارت 
و هزینه  برای 
گرفتن عدم 
خالفی پایان 

کار، 
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این حکم دست  به  داشته اند، می توان  اظهار  شهر سنندج 
یافت که مهاجرین نسل های گذشته نیز هنوز به دلیل فقر 
و شرایط نامتعادل اقتصادی، اجتماعی نتوانسته اند، موقعیت 
بوده  مهاجرت  از  آنها  )که هدف  بهتر  شرایط  به  را  خود 
تنها  و  باطنی  میل  علی رغم  بنابراین  دهند.  ارتقاء  است، 
استفاده  امکان  و  سنندج  شهر  به  ماندن  نزدیك  دلیل  به 
فرصت کسب  آوردن  بدست  نظیر  شهرنشینی  مزایایی  از 
به  به حرکت  تودارو( مجبور  نظریه  )برطبق  بیشتر  درآمد 
رشد  نرخ  محاسبه ی  براساس  می گردند.  پیرامون  نواحی 
نایسر  در  شده  ساز  و  ساخت  کاربری  اراضی  مساحت 
مشخص است که در فاصله  85-1370، با نرخ رشد 20.89 
درصد از 1.44 هکتار به 179.64 هکتار افزایش یافته است 
و  ساخت  مساحت  افزایش  با   ،1385-95 فاصله ی  در  و 
است.  یافته  افزایش  هکتار   297.99 مقدار  به  شده  ساز 
یافته  افزایش  درصد   5.19 به  دهه  این  در  رشد  نرخ  که 
است. در مجموع می توان گفت در فاصله دو دهه نایسر 
جمعیتی،  ویژگی های  پیراشهرنشینی،  پدیده  تاثیر  تحت 
قطعه،  زمین،  بازتقسیم  و  تقسیم  نظام  و  زمین  ارزش 
به  اراضی  کاربری  تغییر  و  کشاورزی  زمین  شدن  قطعه 
ساخت وسازهای غالب مسکونی به سرعت در حال تغییر 
اجتماعی  اقتصادی،  لحاظ  از  می توان گفت  و  است  بوده 
آورده  بدست  را  شهری  ویژگی های  به تدریج  کالبدی  و 
است، که مهاجرت و فقر شهری نیروی محرکه مهمی در 
این فرآیند است. می توان علت شکل گیری سکونتگاه های 
با وجود رابطه بین  خودرو در نواحی پیراشهر سنندج را 
فقر شهری و ناکارآمدي بازارهاي رسمي زمین و مسکن 
در پاسخگویی به نیاز مسکن این دهك ها در نظر گرفت، 
چرا که بر طبق نظریه معیشت پایدار چمبرز، برای دستیابی 
به توسعه پایدار، آنچه اهمیت دارد و باید در اولویت قرار 
بگیرد، معیشت مردم، به ویژه فقرا است. بنابراین، اولویت 
اول نه محیط زیست و بهره وری، بلکه تأمین معیشت فقرا 
با تأکید بر رفع نیازهای اساسی کوتاه مدت و امنیت آنان 

در بلندمدت است. 
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