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  استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران  - ∗فرهودی... رحمت ادکتر 
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  چکیده 

های میدانی و کتابخانـه ای و همچنـین مطالعـات مقـدماتی طـرح                این مقاله به استناد پژوهش           
نوشته شده است که در آن سعی شـده تامـسائل حـاد شـهر سـنندج                 ) رح جامع سنندج  طتجدید نظر   (

   .بررسی شود
ایبتدا های شهری از     برنامه ریزی  یاسی ، اجتماعی و اخیراً    طبیعی ، س  شهر سنندج به تبع شرایط خاص       

در . باشـند  ه به ادوار مشخص و متمایز قابل تفکیک می        کدچار تغییرات فضایی و کالبدی زیادی شده        
های کشاورزی و چشم اندازهای بکرطبیعی در جریان توسعه فیزیکی           این بین الحاق روستاها و زمین     

توسعه نا متناسب بررسی شده و جهت روشن شدن خـط مـشی برنامـه    عنوان علت اصلی این ه شهر ب 
  . نیز ارائه گردیده است1400 برآوردی از جمعیت شهر تا سال ،ریزی آتی

هـا و عـدم تعـادل        نارسایی،  و تکوین یافته است   گرفته  عنوان یک قلعه نظامی شکل      ه  در سنندج که ب   
ترین مـشکالت   در پایان مهم. ده می شود سیسات و تجهیزات شهری دی   أفراوانی در توزیع خدمات، ت    

  . شهر سازی سنندج تحت هفت عنوان بررسی شده است
   . تاریخی، سنه دژ، سازمان فضایی، بحران زمین، بهسازی، ایمنی شهریۀوسعت :گان کلیدیواژ

  

  مقدمه 
 خواسـته هـای اسـتفاده       منظور در بـر گـرفتن فعـالیتی معـین و بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـا و                   ه  هر فضای کالبدی ب          

هـای طبیعـی، تحـوالت تـاریخی مکـان شـهر و چگـونگی                ساختار کالبدی شهر سنندج، ویژگی    . کنندگان پدید می آید   
 –در شکل گیری سـاختار فـضایی   . توسعه فیزیکی آن تلفیقی از عوامل طبیعی و مصنوعی را در شهر بوجود آورده است      

  :ثر بوده اندؤصر آن عوامل زیر ماکالبدی بافت قدیم شهر و توسعه و تنسیق مع
  وضع اجتمـاعی واقتـصادی سـاکنین شـهر    -4 تصمیمات حکمرانان -3 اقتصاد -2 های طبیعی و بستر اقلیمی    ویژگی -1
 -9 رشد فرهنـگ شـهر نـشینی         -8  مسیرهای مواصالتی  -7  پیشینه تاریخی  -6  تقسیمات ارضی و نحوه آبیاری اراضی      -5
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هـای داخلـی، جنـگ تحمیلـی و           نـا آرامـی     -11 ناشی از تورم جمعیت و باالخره         فشارهای -10توسعه جریان اطالعات    

  . سیاسی آن  -تبعات اجتماعی 
ثرترین عوامل در میـزان و چگـونگی توسـعه شـهر بـوده      ؤتحوالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چند دهه اخیر م    

  نشینی و عشایری به شهر نـشینی، رونـد تحـوالت           مراه تغییرات در الگوی زیستی منطقه از روستا        ه  مرکزیت استان به   ،اند
های بخش سوم و گاهی صنعت از عوامـل عمـده در توسـعه شـهر سـنندج                   اقتصادی از کشاورزی و دامپروری به فعالیت      

ها و اراضی بسیار مستعد کـشاورزی خـوراک بـورس بـازی و بـی                 در مسیر این توسعه بسیاری از آبادی      . بشمار می روند  
هایی از شهر بافت نا همـسان و نـا متجـانس در               جدا از لطمات جبران ناپذیر اکولوژیکی در بخش        ،هتعهدی مسئوالن شد  

های نه چندان دور سنندج      چهره زشتی به شهر زیبای سال     ) بافت فرسوده روستایی دردل محالت نوساز شهری      (کنار هم   
 تـاریخی و رونـد الحـاق روسـتاها بـه آن و              در این مقاله ابتدا به بررسـی توسـعه فیزیکـی شـهر در طـول ادوار                 .داده است 

 سیسات زیر بنایی، روبنایی و کاربری اراضی بـه تحلیـل مهـم   أسپس با بررسی ت  و  همزمان، تغییرات جمعیتی شهر پرداخته      
  .پردازیم شکالت گریبانگیر شهر سازی در سنندج میمترین 

  

   ∗تغییرات کالبدی و فضایی شهر و روند الحاق روستاها و مزارع به آن
 هسته اولیه شهر 

اما از پیدایش و بنـای   ) 45ص  ،  1366سنندجی  )) (هرچند سکونت قوم کرد در منطقه کردستان تاریخ چندهزار ساله دارد          ((
ردستان شهری به نام بهار واقع در سه فرسخی غرب همدان           کغول مرکز   مقبل از حمله    . شهر سنندج زمان زیادی نمی گذرد     

ق سلیمان خان اردالن به انگیزه نظامی و ایجاد مرکزیت سیاسی بـرای حکومـت، هـسته اولیـه                   .  ه   1064در سال   . بوده است 
  .سنندج را برروی تپه ای در کنار روستای سینه بنا نهاد

قامات شکل گرفتند بـدین ترتیـب کـه         مبعد از استقرار مقر حکومتی به تدریج هسته محالت اصلی شهر بدور عمارتهای              (( 
وبین و رعایـای آنهـا نیـز بـه تبعیـت          سموقعیت خاص به گرد مقر اولیه شهر عمارتی احداث و متعاقباً من           هر کدام از خانها در      

ادامه این ساخت و سازها منجر به شکل گیری محالت با عناصر مـشخص شـد کـه اغلـب ایـن                      . آنان سایر اماکن را ساختند    
مـشاوره پـژوهش و عمـران       .)) (ز به توسعه نمودنـد    در جوار مرکز اصلی محله آغا     )  حمام و مسجد   - باغ   -بازارچه  ( عناصر  
  )15-17 صص، 1379

  : فضایی شهر در این دوره شاملسازمان 
   ؛ومه یا قلعه که در مرکز هندسی شهر قرار داشتکدارالح -1
 ؛)شارستان( در بازار و مسجد -محالت مسکونی  -2

مان شـهری دوره صـفوی بـوده        این الگوی استقرار مطابق سـاز     (باغات و اراضی کشاورزی و روستاهای اطراف         -3
 .)است

 

                                                 
  ) 1(نقشه شماره  ∗
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  )ش.ه1025-1300( کالبدی شهر در دوره صفوی -ساختار فضایی 

های ایران و عثمـانی باعـث ترقـی و            اما از این زمان به بعد کشمکش       ،ق رشد زیادی نداشته   . ه   1132شهر سنندج تا سال       
 بـه دسـتور     1164 امـا شـهر در سـال         ،ومه بنا شـد   ک از جمله مسجد و مدرسه بسیار عالی در کنار دارالح          ؛پیشرفت منطقه شد  

 تا اینکه در زمان آقا محمـد خـان قاجـار مجـدداً مـورد توجـه قـرار گرفـت و               ،کریم خان زند ویران و به آتش کشیده شد        
در طـول ایـن دوره تکـوین        .  با اندک تغییراتی باقی ماند     1300ساختاری که در دوره امان اهللا خان شکل گرفته بود تا سال             

 مراکز خدمات اصلی و فرعی به کالبد شهر شکل مـی دهنـد و در اینجاسـت       ، محالت ، مسجد ،صر با ارزشی چون بازار    عنا
 ،که بخش مرکزی و درونی شهر از عناصر ساختاری و عملکردی شکل می گیرد و معماری و شهرسازی سـبک اصـفهان                     

  . نمود پیدا می کند
صار و دیوارهـای چهـار گانـه آن اشـاره کـرد کـه محـالت                 از عناصر کالبدی شهر در این دوره می تـوان بـه حـ             

شـهر در ایـن دوره      عناصـر تـشکیل دهنـده سـاختار         . رفته انـد    گو میان محله را در بر       ) بازار(آقازمان  ،   جورآباد ،قطارچیان
 -5 عناصـر و فـضاهای ارتبـاطی محـالت و مراکـز شـهر                -4محـالت مـسکونی      -3قلعه حکومتی    -2 بازار   -1: عبارتند از   

ش و آغاز تغییرات بنیادین در سازمان فـضایی شـهرهای   .  ه 1300این ساختار تا سال . روستاها و ارتفاعات    ،   مزارع ،باغات
  . ایران باقی ماند 

  

  ش  .ه 1300-1320های   کالبدی شهر در فاصله سال-ساختار فضایی 
.)) گرایی با سرعت عمل بیشتری پیگیری شـد    تجدد    مدرنیته دوران قاجاریه تحت عنوان     –با روی کارآمدن رضا خان      ((   
با استقرار دولت مرکزی در سنندج به منظور دخالت کالبدی در بافت ارگانیـک شـهر، در سـال              . )155 ص ،1375حبیبی  ( 

بـه اجـرا درآمدنـد و همزمـان عناصـر      ) انقالب فعلی(فردوسی و سیروس ) چلیپایی(های صلیبی شکل     ش خیابان .  ه   1307
 بـا اجـرای خیابـان     . در شهر و پیرامون آن احـداث گردیـد        ... کارخانجات و   ،  ادارات،  بیمارستان،  دگانجدیدی همچون پا  

. های اصلی شـهر هـستیم    بازار و میدان، از مرکز محالتهای مذکور به تدریج شاهد برونگرایی عملکردهای اصلی بافت        
تاریخی و طبیعـی تعیـین شـده        ،  ساس عوامل فرهنگی  قطع بازار توسط خیابان سیروس و تغییر مرزبندی محالت که قبالً برا           

امـا در مجمـوع بافـت قـدیم هنـوز متکـی بـه               . بود و نابودی محالت قدیمی شهر از نمونه های این برونگرایـی مـی باشـند               
 تجاری شهر عملکـرد خـود       -عنوان مرکز اصلی و خدماتی      ه  باشد و بازار شهر ب     استخوان بندی و ساختار گذشته خود می      

  . رده استرا حفظ ک
  

    ش .ه 1320–1340های   کالبدی شهر در فاصله سال-ساختار فضایی 
اما در این حال ؛ ای بخود گرفت بعد از وقفه دوره قبل ، روند مدرنیزاسیون و بسط روابط سرمایه داری بعد تازه  
و تولیدی هر ساله بخشی از      دلیل کمبود زمین مزروعی و فراهم نبودن امکانات اشتغال در بخش های صنعتی              ه  در سنندج ب  

 غربـی  برای بار دوم طرح هادی سنندج توسط مـشاورین آلتـون و بـا دیـدگاه اقتـصادی و کـامالً      . سکنه شهر خالی می شد 
کلی در کنار بافت قدیم ه در این دوره است که بافت جدید ب .  کالبدی بافت قدیم شهر را هدف قرار داد        –ساختار فضایی   
بـه مـوازات امتـداد خیابـان     (خیابـان شـهدا     ،  )عمود بر امتداد خیابان فردوسـی     (بان صالح الدین    اجرای خیا . شکل می گیرد  
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ثیر را در   أاجرای خیابان صالح الـدین بیـشترین تـ        . خیابان کشاورز و آبیدر از جمله ایده های طرح مذکور بود          و  ) فردوسی

غ متعلق به دوره اخیر بوده و محله قطارچیان محله چهار با  . های عملکردی بافت قدیم بدنبال داشت      کمرنگ نمودن ارزش  
تنها میان قلعه و بخشی از محله قطارچیـان جزیـی از شـهر              . به شهر متصل شده است    ،  صورت آبادی مجزایی بوده   ه  نیز که ب  

 محدوده کالبدی شهر که متناسـب بـا جمعیـت           1335در سال   . ((عنوان هسته اصلی شهر نیز شناسایی شده است       ه  بوده که ب  
مـشاور  )) (. درصد سطح موجود بوده، ضمن توسعه به روستاهای جور آباد پایین و قطارچیان متصل گردیـد             20دود  آن، ح 
  .)23ص، 1368فرافزا 

  

    ش .ه 1340 -1357های   کالبدی شهر در سال-ساختار و سازمان فضایی
به نحـوی کـه در      ،  ریع می شود  در این دوره شهر از حالت ایستایی شهر نشینی خارج و وارد مرحله شهر نشینی س                     

ایـن  .  ساله تاریخ شهر بوده است و جمعیت آن نیز دو برابر گردید            350این دوره هفده ساله رشد کالبدی شهر معادل دوره          
هجـوم مهـاجرین از روسـتاها و        . امر معلول اصالحات ارضی و افزایش درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفـت مـی باشـد                

محـالت  .  سیما و کالبد ارگانیک شهر شـد       - های فیزیکی در معماری    ه موجبات بروز ناهنجاری   ایجاد محالت بدون برنام   
در ادامـه  . با کوچه های تنگ و با شیب های تند و معکوس و بافت نا منظم شعاعی حاصل مشکالت توپوگرافی زمین بـود            

ن بـستری مناسـب جهـت مهـاجر         های دگرگونی محتوایی شهر و همچنین مواجه بـا کهنگـی و فـراهم آورد               روند سیاست 
 طرح مذکور بـدون توجـه بـه ارزش        . توسعه شهری توسط مشاورین مرجان تهیه گردید       طرح جدید    1352پذیری در سال    

های عریضی را با الگوی شبکه شطرنجی طراحی کـرد کـه مبنـای                کالبدی محدوده بافت قدیم شهر خیابان      -های فضایی   
 -را می توان در محالت حسن آباد      کالبدی آن  - ریزی شد و تبلور فضایی       شکل گیری محالت جدید در حاشیه شهر پی       

الگوی راست گوشه معابر این محالت تضاد کالبـدی مشخـصی را بـا بـستر طبیعـی          . خسروآباد و شریف آباد مشاهده کرد     
 بـا ایـن   ، باشدشهر همچنان بر الگوی تک مرکزی خود در محدوده میدان انقالب متکی می. زمین و بافت قدیم می رساند     

 اجتماعی و فرهنگی در مقابل حضور قوی خیابـان از توسـعه کالبـدی بـاز                 -عنوان ستون فقرات اقتصادی     ه  که بازار ب  عبیر  ت
  . های اقتصادی آن تضعیف می گردد می ماند و فعالیت

ابر بسیار کم اسـت  عرض مع. قرار گرفته که دارای بافت شطرنجی می باشد       ای   محله چهارباغ در محدوده      1345در سال   ((
 رشد شهر در ایـن مرحلـه تـابع          1345 – 1355با توجه به تهیه طرح جامع شهر در فاصله          . و برای تردد سواره مناسب نیست     

بافت های که در کنار روستاهای اطراف     . بطوریکه سطوح بیشتر بصورت شطرنجی می باشد      . مقررات و ضوابط بوده است    
  )25صهمان، .)) ( روستاییان شکل گرفته فرمشان بیشتر تابع عوارض زمین می باشدشهر و یا لبه خارجی شهر با مهاجرت

  

  کنون ش تا.ه1357 کالبدی شهر از سال –ساختار فضایی 
ارتفاعـات  . بعد از پیروزی انقالب اسالمی شهر گرایی در کشور از رشد شتابان و فزاینده ای برخوردار گردید                  

ابهنجـار را  نمورد تعرض قـرار گرفتنـد و سـیمای    ،  اندازهای طبیعی استفاده شوندعنوان چشمه و عوارض که می توانست ب     
 طبق گزارش مشاور فرافزا رشد کالبدی شهر بـه دو برابـر پـیش بینـی هـای طـرح جـامع قبلـی         1364در سال . ایجاد کردند 

منظور کنترل ه  خود گرفت و بصورت پیوسته و متصل بعد تازه ای بهه رسیده بود و از آن سال به بعد توسعه فیزیکی شهر ب



 
  91                       روند توسعه تاریخی، کاربری اراضی و تنگنای شهرسازی در سنندج                                                       

 
صورت از پـیش اندیـشیده   ه های آماده سازی توسعه کالبدی شهر ب       و هدایت ساخت و سازهای حاشیه شهر در قالب طرح         

یرکشارزی و باغات بـه  ادر راستای این اقدام و با توجه به محدودیت توسعه قسمت زیادی از اراضی ب. مد نظر قرار گرفت   
سطیح و آماده سازی و جذب قـسمت اعظـم بودجـه پـروژه هـا      تد که با توجه به هزینه های زیاد زیر ساخت و سازها درآم   

بر این اسـاس    ؛  های زیادی مواجه کرد    سیسات زیر ساختی و تجهیزات و خدمات شهری را با مشکالت و نارسایی            أمین ت أت
ار و به بخش مرکزی شهر وابـسته        سیسات و تجهیزات شهری برخورد    أاین بخش از شهر نسبت به هسته مرکزی از حداقل ت          

محالت بافت قدیم شهر و محالتی کـه بـا الگـوی مـشخص              (شهر سنندج دراین دوره مجموعه ای از محالت         (( . می باشد 
 امـام   - فردوسـی    -خیابـان سـیروس   (جدیـد   با الگوی تک هسته ای و شکل گیری محورهای عملکردی           ) شکل گرفته اند  

 بازار تضعیف شده و بخش بزرگی از عملکـرد خـود را بـه    ، باشدیماصر جدید شهری و عن) طالقانی و پاسداران -خمینی  
 تفریحـی خیابـان   -محور تجـاری  (محورهای جدید منتقل نموده است تاجائیکه هم اکنون محور قوی عملکردی جدیدی          

) 331 ص ،1379 انشاور پژوهش و عمـر    م)) (. است رفتهگ لدر مقابل آن شک   ) یابان پاسداران  خ - میدان آزادی    -فردوسی  
یـز  نهـم اینـک     . رفتـه اسـت   گ بازار در تنگنای بیشتری قرار       ، بهره برداری از مرکز تجاری سنندج در خیابان پاسداران         که با 

و بایـد منتظـر تغییـرات جدیـد         به وسیله مشاور تدبیر شهر آغاز شده اسـت          ) تجدید نظر طرح جامع سنندج    (مطالعات طرح   
  .باشیم

  

  وند الحاق روستاها به آنندج و رتوسعه فضایی سن
صورت غیـر مـستقیم بـا تغییـر         ه  طور مستقیم با ادغام روستاها به شهر و ب        ه  های کشاورزی ب   برخورد شهر با زمین         
خصوص در تپه های اطراف شهر صورت گرفته و سـوداگری زمـین             ه  های شهری ب   بری اراضی کشاورزی به کاربری    رکا
هـای معـامالت     که می تـوان ادعـا کـرد کـه بنگـاه            طوریه  ب،   سنندج گذاشته است   ثیرات بسیار مخربی بر شهرسازی در     أت

 طی سال.  تعیین کننده خطوط گسترش شهر بخصوص در چند سال اخیر بوده اند،)که تعداشان نیز بسیار زیاد است(ملکی 
 ،ریف آباد، کمیز، فرجـه     هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای حاجی آباد، عباس آباد، ش          800 به بعد بیشتر از      1345های  

ی کـشاورزی روسـتاها  کـه اراضـی   آن  ضمن ،کانی کوزله، قرادیان، چهارباغ، قطارچیان و دگایران تغییر کاربری داده اند    
در توسعه مستقیم   . هجوم واقع شده و یا تغییر کاربری داده اند         گریزه، نایسر، دوشان، حسن آباد، خانقاء و قشالق هم مورد         

روستاهای ادغام شـده    .  نام تعدادی از روستا نیز اخیراً در دل شهر هضم شده اند            1375و1365،  1355ای  ه در آمارنامه سال  
  ). جدول شماره یک(در جهات مختلف جنوب، جنوبشرقی، غرب و شمالشرقی قرار داشته اند 

روسـتای  .  به شهر پیوسته انـد     1345بوده که قبل از سال       روستاهای قطارچیان، چهارباغ و جورآباد از قدیمترین روستاهایی       
ترین مشخـصه   مهم.  شهر اضافه شده اند     به محدوده قانونی   75 - 80دگایران در فاصله     و روستای    65 - 75کمیز در فاصله    

اصـله  عالوه بر موارد باال چنـد روسـتای دیگـر نیـز در ف            .باشد تجهیزات و خدمات شهری می    ،  سیساتأاین مناطق کمبود ت   
کمی از شهر و در مسیر توسعه آن قرار دارند که پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور به محدوده شهر اضـافه شـوند                           

  .نایسر و در مراحل بعدی حسن آباد و دوشان، گریزه، قشالق، جمله اند روستاهای خانقاءآن از که 
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  ندج پیوسته اند مشخصات روستاهایی که در دهه های اخیر به شهر سن -1جدول 

  دگایران  قرادیان  فرجه  عباس آباد  حاجی آباد  کمیز  نام روستا
آخرین جمعیت ثبت 

  شده
   نفر1391   نفر1240   نفر2186  -   نفر226   نفر59

  75-80  65-75  65-75  55-65  55-65  45-55  زمان الحاق
مساحت اراضی 

  کشاورزی
   هکتار150   هکتار170   هکتار220  -   هکتار100   هکتار120

  فعالیت
  کشاورزی

 -کشاورزی 
  دامپروری

 -کشاورزی 
  دامپروری

 -کشاورزی 
  دامپروری

  کشاورزی
 –کشاورزی 
  دامپروری

   استان کردستانیها ی آمارنامه آبادیلیج تفصیاستخراج و محاسبه توسط نگارنده از نتا
  

  مراحل توسعه کالبدی و فضایی شهر سنندج -1شکل 
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  ت و تحوالت آنیجمع
 بـه   1311ت آن در سـال      یجمع. ت بوده است  ی نفر جمع  66خانوار و    یازده    با ییصورت روستا ه  سنندج در ابتدا ب              

 یی به روستایت شهری نفر و نسبت جمع 40941ت شهر   ی جمع 1335 سال   یطبق سرشمار . دی خانوار رس  5000 نفر و    25000
ن یـ  ا 1355 درصد و در سـال       99/2ر با نرخ رشد      نف 54578ت شهر به    ی جمع 1345در سال   .  در صد بوده است    15شهرستان  
کـه   یطـور ه  بـ ،  داشـته  ی و بعـد از آن رشـد انفجـار         1365 شهر در سال  . استده  ی رس 8/5 نفر با نرخ رشد      95872تعداد به   

سـطح سـاخته   . دی رس1355 به سه برابر سال 1375 یها شهر در سالجمعیت . ک دهه دو برابر شده است    ی یت آن ط  یجمع
 بـا نـرخ   1365ت شهر در سال یجمع.  نفر در هکتار بوده است   187 هکتار و با تراکم      2/359 معادل   1352ال  شده شهر در س   

 1680 طرح جامع، سطح ساخته شده شهر به          برداشت مشاور  سدا کرد که بر اسا    یش پ ی نفر افزا  204537 به   87/7یرشد باال 
در .  نفر بوده است74/121ن سال یتراکم در هکتار در ا. افته استیش ی افزا1352 برابر سطح شهر در سال    7/4 یعنیهکتار  

 25 آن تنهـا     ی شهر هم بـه ازا     ی اشغال ی فضا و نفر بالغ شده     277808 به   ی در صد  6/3ت شهر با نرخ رشد      ی جمع 1375سال  
د  بـرآور  1400ت شهر تا سال     ی جمع )1(یر با استفاده از روش حساب     یدر ز . شهر اضافه شده است   ۀ  درصد به سطح ساخته شد    

  :شده است 
10.10/2045372778082778081383./ −+=⇒′−+= annaoananax 1(         رابطه(  

 460986 برابـر بـا      1400 بود و حاصل رابطه باال برای سـال           خواهد  نفر 351079 برابر با    1385جمعیت در سال    جه  یدر نت      
سیـسات  أهـا و ت  زیـر سـاخت  أمین  برابر شده که در زمینه ت66/1 ،1400بر این اساس جمعیت شهر در سال        . نفر خواهد بود  
  .باید تالش شود

  
  

                                                 
متر مربـع   09/26 درصد به کاربری مسکونی با سرانه        52/43 هکتار آن با     5/831 هکتار بوده که حدود      19100 سطح عمران شده شهر معادل       1379در سال   -١

 مـی  38/1نی  نفر و تراکم خـانواده در واحـد مـسکو   6/4 نفر در هکتار بوده است ؛ متوسط بعد خانوار        7/453اختصاص یافته و تراکم خالص مسکونی در شهر         
در سنندج به دلیل محدودیت زمـین، گـرایش بـه           .  متر مربع است   118 متر مربع و میانگین هر واحد مسکونی         18/92باشد و در نتیجه سرانه مسکونی هر خانوار         

بخش اداری در همـین  .ندهی کردساخت ساختمان های بلند در حال افزایش است که باید طبق یک برنامه مدون و رعایت موازین بلند مرتبه سازی آن را ساما             
 متر مربع بوده است؛ به لحاظ توزیع و پراکندگی هم ، چندین هسته اداری را در طول                  87/0 متر مربع را اشغال کرده که سرانه آن          277574سال سطحی معادل      

  .خیابان های امام خمینی، بلوار شبلی و بلوار پاسداران بوجود آورده اند
ایـن کـاربری در   .  زون خیابان پاسداران و مجتمع تجاری شـهر        -3 زون تجاری خیابان فردوسی      -2 بازار   -1اری شهر هم عبارتند از      عناصر برجسته تج  ((     

 در صـد از سـطح سـاخته شـده     22/2 متر مربع را نشان می دهد ؛ این مقـدار     33/1 متر مربع را در اختیار داشته که سرانه ای معادل            424395 مجموعاً   1379سال  
به لحاظ توزیع، خدمات محله ای در اکثر محالت قدیمی با تناسب، اما در مناطق نوساز ) 391همان، ص.)) (  در صد از کل مساحت شهر می باشد16/1 و شهر

  .با عدم تعادل همراه می باشد
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ن یـ  ا . متر مربع بوده اسـت     7/1 متر مربع با سرانه      54519 ی اشغال ی کل فضا  1379 در سال    یاز نظر آموزش عموم   

ۀ ن بخش دو مشکل عمدیدر ا.  شود  ی درصد از سطح کل شهر را شامل م        48/1 درصد از سطح ساخته شده و        83/2مقدار  
 یادیـ  ز ی که منـاطق نوسـاز بـا کمبودهـا         یبه نحو ،   باشد ی م ی مراکز آموزش  یدر پراکندگ ن بودن سرانه و عدم تعادل       ییپا

 درصد از سـطح سـاخته شـده    17/4 یعنی،  باشدی متر مربع م5/2 مترمربع فضا،796675 با یسرانه آموزش عال .((روبروست
ابـان  ی در خیآمـوزش عـال  شتر مراکـز  یـ ب. )393ص ،همـان ( .)) درصد از کل سطح شهر را در بر گرفتـه اسـت    18/2شهر و   

 متـر مربـع بـوده     355490 هـم معـادل      ی درمان – ی بهداشت ی ها یسطح اشغال شده توسط کاربر    . پاسداران پراکنده شده اند   
 درصـد از    86/1 درصـد از کـل سـطح شـهر و            97/0ن مقـدار    یـ ا.  دهـد  ی متر مربع را ارائه مـ      12/1 برابر   یاست که سرانه ا   

ع متناسـب در محـالت مختلـف شـهر     یـ  بـودن سـرانه و عـدم توز   ین بخش هم با ناکافیدر ا .  باشد ی ساخته شده م   یفضاها
  .میهستمواجه 

 متـر مربـع بـا سـرانه         409919 معـادل    یزات شـهر  یسات و تجه  یسأ سطح کل اشغال شده توسط ت      1379در سال   ((
 متـر  195987 یرزات شـه یـ تجه توسـط  ین سال سطح اشغالیدر هم.  درصد از کل سطح بوده است  12/1 متر مربع و     29/1

شده شهر را در بر     ته  ز مساحت ساخ  ا درصد   03/1 درصد از کل شهر و       54/0  مترمربع، 61/0 برابر   ی با سرانه ا    که مربع بوده 
 در  یی از کـل سـطح شـهر، بـا نارسـا            سـهم  ن بـودن  ییها هم ضمن پا    ن بخش یو در ا  ) 395، ص ی، منبع قبل  همان( )ردی گ یم

  .می شهر روبرو هستیعلت فیع و عدم تناسب آنها با وضعیتوز
 مترمربع  38854 با   یع سبک و کارگاه   یصنا: ده است ر بو ی به شرح ز   1375 ها در سال     یر کاربر یزان سطوح سا  یم

 مترمربع و سـرانه     833543 با   ی و انتظام  یامظ ن یها ی درصد از سطح ساخته شده شهر، کاربر       03/2 مترمربع و  22/1و سرانه   
 مترمربـع و    2/4 مترمربـع و سـرانه معـادل         1339928 سـبز بـا      یساخته شده شهر، فضا    درصد از سطح     36/4 مترمربع و    62/2
 یکاربر.  باشدیع آن هم نامتعادل میتر و توز نیئار پایزان سرانه بسین بخش میدر ا،  درصد از بخش ساخته شده شهر01/7

 درصـد از سـطح سـاخته شـده          89/1 و    بـوده   مترمربع 14/1 سرانه   ی دارا  مساحت،  مترمربع 36129 هم با    یحی و تفر  یورزش
  .شود یشهر را شامل م

 درصد از سطح ساخته     19/0 مترمربع و    11/0 معادل   ی مترمربع سرانه ا   35980 با   ی فرهنگ ی کاربر 1379درسال  ((
در بخش  . ان است ی ناهمسان به وضوح نما    ی فقر سرانه و پراکندگ    ین بخش و بخش ورزش    یدر ا . شودیشده شهر را شامل م    

سـاخته شـده    سهم آن از بخـش      .  باشد ی مترمربع م  05/2 مترمربع با سرانه     651778 ی اشغال ی حمل و نقل، فضا     و یانبار دار 
 76/9 مترمربـع بـا سـرانه    3109361 ی مجموع مـساحت کـل شـبکه شـهر    یاز نظر شبکه ارتباط.  باشدی درصد م 41/3شهر  

، همـان ( .)) شـود  یکـل شـهر را شـامل مـ         در صـد از      51/8 درصـد از سـطح سـاخته شـده و            28/16بوده است که     مترمربع
 ین سـال مـساحت اراضـ      یدر همـ   . رسد یر م ظ بن ی درصد از سطح ساخته شده شهر ضرور       30 تا 25 در این مورد   .)403ص
  .د پراکنده شده اندی بافت جدیه و نواحی مترمربع بوده است که اکثراً در حاش13473990ر شهر یبا

طرف و  کیها از  ی کاربرءع اجزای و توز  یعدم تعادل در پراکندگ   نه آنچه مشهود است     ین زم ی در ا  یطور کل ه  ب
ه  باشـد؛ بـ  ی مـ ی سبز و شبکه ارتبـاط ی، فضای ورزشی همانند فضاهای اساس یها ین کاربر یاز ا  ی تعداد کمیتنقصان در   

 ،یشسات و امکانات آموز   یسأزات و ت  ین تجه یمأجاد و ت  یکه سرعت گسترش شهر با روند ا       خصوص در مناطق نوساز چون    
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د نظر به آن با دقـت       ی بروز کرده است که جا دارد در طرح تجد         یده ا ی ندارد؛ مشکالت عد   ی همخوان ی و بهداشت  یفرهنگ

  . توجه کردیشتریب
  

  یریجه گینت
 در سنندج با آن روبروست تحـت هفـت          ی را که شهرساز   یمشکالتذکر شده می توان مهم ترین       با توجه به نکات             

  :نوان نمودر عیموضوع به شرح ز
 شـهرها را    ین دهه موجبـات رشـد کالبـد       ی همراه با تحوالت ا    1355-65ن و اقدامات دولت در دهه       یقوان :نیبحران زم  -1

 ی هـا  یتعـاون ،  باشـند  ی مـ  ی و داللـ   یا ز و تعامل با عوامل واسطه     ی در ست  ین تعاون یکه رسالت قوان    با وجود آن   .فراهم کرد 
ل یها همچنان ادامـه دارد، سـاخت و سـاز در مـس     ی شدند و سوداگری و بورس بازنیع زمیه و توز  یمسکن صرفاً واسطه ته   

 و مقاومـت    یکینـام ی و بهـم زدن تعـادل د       ید در توپـوگراف   یرات شد یی، تغ )ان و قشالق  یاطراف رودخانه دره ب    (یعی طب یها
 ی و فـضا ی عمـوم  ی هـا  ی مستعد کـاربر   ی ها و اراض   میتصرف حر ) ی، غرب و جنوبشرق   یجنوبغرب  جنوب، یتپه ها (ن  یزم

. ها می باشد   اکولوژیکی شهری وایجاد مخاطرات زیست محیطی از جمله عوارض این سوداگری           یره ها یسبز، حذف ذخ  
فرصت های  یعنی استفاده نا صحیح از امکانات و: نکته مهم در این زمینه حضور فعال عوامل ودوائر دولتی و عمومی است        

به حریم روستاهای دیگر نیز تجـاوز       ،  از هضم چندین روستا    توسعه شهر جدا  ،  شد  که قبال ذکر   چنان. در اختیار این عوامل   
انجـام  بـه    بایدتر هرچه سریع در این زمینه اقدامات زیر را     . نها در دل شهر خواهیم بود     آ کرده که به مرور  شاهد حل شدن       

ای معامالت ملکی در خارج از محدوده       ه تعطیلی بنگاه  -، دوم   های زمین  جلوگیری اکید از فعالیت تعاونی     -اول  : رسانید
 تـشکیل پرونـده و   -، چهـارم  هـا  قـانون شـهرداری  ) 99 (اجراء بصره ذیل ماده ها برای  فعال کردن شهرداری -، سوم  شهر

  .اقدامات محکم و پایداردر ممانعت از ادامه این جریان نا میمون -، پنجمهای مختلف بر علیه تعاونی طرح دعوا
سـازماندهی توسـعه متعـادل و سـاختاری و        طرح جامع شهر الگو و سـاختاری قـدیمی دارد و بجـای             : بحران شهرسازی  -2

کننـدگان   لذا وظیفه تهیه  .  به توسعه پهنه ای و کالبدی پرداخته شده است         امکان پیدایش و توسعه سیستم های شهری صرفاً       
 دلیل عدم دسترسی به نقشه های کامل وضع         تفصیلی به  همچنین در هنگام تهیه طرح    . طرح جدید را بسیار سنگین می کند      

بـه مـسکونی و اسـتفاده        هـای عمـومی    جدا از اینها تغییر کاربری     ؛ق ندارد اطبانبا وضعیت واقعی زمین      موجود، پیشنهادات 
مصوبات   درصد 80که طوریه   ب ؛ از دیگر معضالت شهر سازی در سنندج می باشد         )5 (های ماده  اختصاصی در کمیسیون  

خدمات عمومی پیش بینـی     ،  دولت تملک و واگذار شده     هایی که توسط   که در بسیاری از زمین    آن    و نهایتاً  ؛گونه اند  این
در این زمینـه سـاماندهی بلنـد مرتبـه سـازی هـا و بافـت        .  به مسکونی تغییر یافته و واگذار شده اند  ها تدریجاً  در طرح  شده

مین دسترسی مناسب و  تامین ایمنی الزم با هدف أ، همراه با تها با هدف باززنده سازی و احیاء بافت و ارزش مرکزی شهر
  .افزایش جمعیت و فعالیت از ضروریات می باشد

 مـشکالت   )ویژه وسـایط فرسـوده    ه  ب(های طبیعی و افزایش تعداد وسایط نقلیه         علت محدودیت ه  در سنندج ب  :  ترافیک -3
یه طرح جامع ترافیک شهر، مشاور تهیه طرح تجدید نظـر  در این زمینه ضمن تالش برای ته. است ترافیک در حال افزایش  

  .هم باید به دقت و با در نظر گرفتن تمامی مسایل برنامه ریزی کند
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انجـام  . لغـزش و رانـش رو بروسـت        و خطـرات جـانبی زمـین       شهر سنندج با دو خطر بالقوه سیل و زلزله        :  ایمنی شهری  -4

  .تی شهر می باشدآولیه و اصول اساسی در برنامه ریزی توسعه ا مطالعات و تهیه نقشه های پهنه بندی از ابزار
 را دگرگون و ذخایر    تعادل محیطی  نباید اقدامی  یعنی هر  ؛شهر سازی امروز مبتنی بر توسعه پایدار است        : محیط زیست  -5
دی را پـیش بینـی و     جدیـ  گر  جبران  منابع موازات توسعه و افزایش بهره وری از محیط، باید        ه   بلکه ب  ؛را به خطر اندازد    آن

زیـست محیطـی الزم و       بلکـه فاقـد تمهیـدات     سـت،   شهر سنندج نه تنها با مشکالت حاد زیست محیطی روبرو         . اجراء کرد 
هـای متعـدد در محـدوده شـهر، تجمـع زبالـه در رودخانـه                 وجود کارگـاه   .مناسب برای جبران آثار توسعه نا موزون است       

تر  هر چه سریع   ت شهر از جمله این مشکالت هستند که برای حل آنها باید           و کمبود فضای سبز در باف      های شهری  وکانال
   .اقدام نمود

و تضاد بین محالت دارای اسکان       شهرداری باید در برنامه های خود جنبه های فقر زدایی و رفع تبعیض            :  توانمندسازی -6
، اقتـصادی و مـدیریتی ایـن محـالت را           ساختی، فرهنگـی و اجتمـاعی      غیررسمی با بافت شهر، تامین نیازهای کالبدی، زیر       

   .های دارای اسکان غیر رسمی در حال تهیه می باشد که طرح توانمند سازی بافتآن کما  .تقویت کند
عـالوه اکـو    ه  با جلوه های مردم شناسی بـ       سنندج می تواند شهری زیبا باشد؛ فرهنگ غنی       : زیبا سازی و بهسازی شهری    -7

هـای زیبـا سـازی را تهیـه      در این زمینه بایـد شـهرداری طـرح   . ها قرار گیرد ای برنامه ریزیسیستم بسیار زیبای آن باید مبن 
تابلوهـا،    در ایـن مقولـه مبـاحثی همچـون نماهـای شـهری             .کرده و یا حداقل کمیسیون زیبا سازی شهری را تـشکیل دهـد            

  .     قرار می گیرند... ی شهر وها بهسازی ورودی گرافیک شهری، طراحی و بهسازی فضاهای شهری و معابر، ساماندهی و
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