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 کالبدی شهر کوهدشت بخشی انسجامبر  مؤثرتبیین عوامل  
 

 مژگان رستمی نیا

 کوهدشت شهرداری شهری، ریزی برنامه و جغرافیا کارشناس

 

 چکیده

هاست که ساختار نظام  های کنونی شهرهای ما گسیختگی و اغتشاش موجود در کالبد، ساختار و عملکرد آن یکی از مشکل

بر انسجام و  اثرگذارمهمی در به وجود آمدن و حل آن دارد و نیازمند این مسئله است که عوامل شهری نقش بسیار  ریزی برنامه

یا عدم انسجام کالبدی شهر استخراج و با نگاه تحلیل گرایانه به تقویت انسجام یا رفع گسیختگی کالبدی شهر کوهدشت 

پایدار، برگزاری جلسات مستمر مدیران  سازی شهروندان در خصوص ضرورت شهری منسجم و پرداخت. آموزش و فرهنگ

گیری از مشارکت غیررسمی  بخشی شهری، میزان بهره مشارکت در امور انسجام شهری و شهروندان با توجه به عالقه ساکنان به

و میزان تمایل و مشارکت شهروندان به ایجاد و حفظ زیبایی بصری به ترتیب از  های شهری ریزی شهروندان در برنامه

 .باشند میبخشی کالبدی شهر کوهدشت  های مهم مشارکت مردمی بر انسجام رترین شاخصاثرگذا

 

 ، کالبد شهر، عوامل اثرگذار، کوهدشتبخشی انسجامهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

شود. انسجام  برای دستیابی به انسجام کالبدی در هر سیستم، یک مجموعه منسجم و پیچیده از طریق قواعد کلی ایجاد می

نیاز اساسی برای حیات بافت شهری  دهد و پیش بدی یک کیفیت خوب است که شهر را از طریق شکل به هم پیوند میکال

، Salingarosباشد ) پذیر می ای از مسیرها است که تغییر شکل شود. ایده اصلی بسیار ساده است: یک شهر شبکه محسوب می

7۹۹8 .) 

نوع وابسته به هم در شکل سکونتگاه انسانی است که در آن، روابط متقابل یا دهی عناصر مت انسجام کالبدی، فرایند سازمان

طور ذهنی و عینی با هدف ایجاد کل هدفمند، یکپارچه، آراسته، خوانا، معنادار و  زمان میان اجزا به مشارکت ضروری و هم

رین تعاریف در مورد انسجام کالبدی ت (. بنابراین مهم1: 73۹1گیرد )لک و عزیزخانی، همگرا با روندهای طبیعت صورت می

 توان به موارد زیر اشاره کرد. می

 تر احتیاج دارد اما برعکس این مسئله صادق نیست؛ های کوچک مقیاس تر به تمام در یک سیستم منسجم، یک مقیاس بزرگ -0

ز واحدها وجود دارند که انسجام های سازنده تجزیه شود. انواع مختلفی ا طور کامل به بخش تواند به یک سیستم منسجم نمی -5

 (Caliskan ،2471 ،721کنند. ) کالبدی مناسبی در بافت شهری ایجاد می

 

 کالبدی بخشی انسجام: 1شکل 

 در ادامه به معرفی برخی از تحقیقاتی که ارتباط موضوعی با عنوان پژوهش دارند، پرداخته می شود. 

تدوین نمودند و شکل شهر منسجم: انسجام کالبدی شهر در اندیشه و عمل  ( رساله دکتری خود را با عنوان:731۹توالیی ) 

د سازمان دهی عناصر متنوع وابسته به هم در شکل شهر می باشدکه در آن روابط متقابل انسجام کالبدی فراین“بیان داشتند، 

یا مشارکت ضروری و همزمان میان اجزا به طور ذهنی و عینی با هدف ایجادکل هدفمند، یکپارچه، آراسته، خوانا و معنی دار 

 ."صورت می گیرد

شهرهای سنتی ایرانی تدوین نمودند و عنوان داشتند؛ بافت های  (، مقاله ای با عنوان: پایداری کالبدی در7385مهاجری ) 

شهرهای معاصرما به دلیل این که فاقد کیفیت پایدار ساختاری اند قادر به ایجاد انسجام شهری نیستند. در آن ها نه تنها از 

 کنند.مقیاس های محدود استفاده شده بلکه این مقیاس ها نیز به هیچ طریق با هم ارتباط پیدا نمی 

(، مقاله ای با عنوان: انسجام بخشی کالبدی به محدوده مرکزی شهر شیراز تدوین نموده اند، نتایج 73۹5بحرینی، فروغی فر )

تحقیق آنها نشان داد، که محدوده قدیمی شهر شیراز بر اساس اصول فرم شهر در نظریه پیچیدگی از انسجام کالبدی برخوردار 

قابل تعمیم به این محدوده است و می توان بر اساس آنها، راهکارهایی را برای افزایش انسجام بوده و بنابراین اصول مذکور 

 .کالبدی شهرهای معاصر با توجه به شرایط زندگی امروز ارائه کرد

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85%3A%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%88%20%D8%B9%D9%85%D9%84%26basicscope%3D1&type=0&id=10006878
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شهر  1شبکه فضاهای شهری و به کارگیری آن در منطقه  بخشی انسجام( به ارایه الگوی مفهومی 73۹1روشنی و همکاران )

منطق شبکه ای جای دارند که جهت ایجاد  پرداخته است، نتایج تحقیق بیانگر آن است که فضاهای شهری در یک تهران

انسجام فضایی شاخص ههای اجتماع پذیری، کالبدی، معنا، عملکردی هر فضا با خود و سایر فضاها از طریق شاخصه های 

 .. یکپارچه می شوند.انسجام از جمله امتزاج، پیوستگی، سلسله مراتب، سازمند و .

 

بخشی به کالبد شهر )مطالعه موردی: منطقه  های علّی در انسجام ( مقاله ای با عنوان: بررسی مؤلفه7044خدابین و همکاران )

بخشی کالبدی در قالب ساختار مدیریتی،  های مؤثر بر انسجام یک شهرداری کرج(، تدوین نمودند، در این تحقیق، شاخص

پذیری فضاهای شهری  در بخش کالبدی شاخص اجتماع DI-RIورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مقادیر مشارکت و کالبدی م

ها و  تأثیرگذارترین و نماهای متحدالشکل اثرپذیرترین معیار؛ در بخش مشارکتی شاخص تطابق هرچه بیشتر تصمیمات، برنامه

های  کارگیری ین و افزایش مشارکت مردمی از طریق بههای مدیران شهری با خواسته و نیازهای مردم جز اثرگذارتر فعالیت

مادی و معنوی آنان و استفاده از و ظرفیت توانمندی مثبت از امکانات شهروندان در راستای تنوع محیطی و کارکردی جز 

اکم های مرکزی شهرها و تر های رهاشده درون بافت اثرپذیرترین معیار و در نهایت بخش مدیریتی شاخص ساماندهی بافت

 .اند فروشی به ترتیب جز معیار تأثیرگذار و اثرپذیر شناسایی شده

 

 معرفی اجمالی شهر کوهدشت

شهر کوهدشت درسلسله مراتب شهری استان لرستان مرتبه چهارم را دارد و از لحاظ حجم جمعیت بعد از شهرهای خرم آباد، 

ه قدری فراوان و شتابان است که می توان گفت با رشد گیرد، رشد سالیانه جمعیت در این شهر ببروجرد و دورود قرار می

برابر شده است. در نخستین  70ای رو در رو است. حجم جمعیت این شهر در طول چهل سال اخیرجمعیت انفجار گونه

شهر( تابع -نفر بود که به صورت یک قصبه )روستا5757( جمعیت تعداد ساکنین این شهر 7335سرشماری عمومی )سال 

نفر گزارش شده است که نمایشگر رشد سالیانه به میزان 1881حجم جمعیت این شهر  7305خرم آباد بود. در سال  شهرستان

باشد. از این دوره به بعد همراه آغاز اصالحات ارضی رشد شتابان جمعیت در می 7335-7305درصد در فاصله سالهای  2.۹

نفر گزارش 73207معادل  7355شهر در سرشماری عمومی  شهر کوهدشت آغاز می شود، به طوری که تعداد جمعیت این

 7305-7355( است. به این ترتیب طی دهه سالهای 7305برابر جمعیت این شهر در سرشماری قبلی )2شده است که معادل 

درصد می رسد که تقریباً بیش از دوبرابر رشد جمعیت شهر در دهه قبل از آن 1.50رشد سالیانه جمعیت شهر کوهدشت به 

 است.

با آغاز انقالب اسالمی و مهاجرت فراوان روستائیان به شهرها، حجم جمعیت شهر کوهدشت بیش از سه برابر افزایش یافته و در 

الهای درصد طی دوره س72.71گردد که نشانگر رشد سالیانه به میزان نفر بالغ می00153به  7315سرشماری عمومی سال 

درصد بیشتر نبوده است. این پدیده 1.5ها متوسط رشد سالیانه در جامعه شهری لرستاناست. طی همین سال 7315-7355

که در واقع رشد شتابان و انفجار جمعیتی است در تعداد بسیار قلیلی از شهرهای کشور مشاهده شده است، محرومیت روستاها 

های مذکور شایر برای سکونت در شهر باعث مهاجرت فراوان آنان به کوهدشت طی سالو گرایش روستائیان و به ویژه ایالت و ع

نیز نشان می دهد که اگر چه از شتاب رشد جمعیت در شهر کوهدشت کاسته 7315بوده است. نتایج سرشماری عمومی سال 
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اری عمومی نفوس و نفر رسیده است، بر اساس نتایج سرشم 85۹۹1جمعیت شهر کوهدشت به  7385شده است، در سال 

 نفر رسیده است. 711٬158جمعیت شهر کوهدشت به  73۹5مسکن در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : موقعیت مکانی شهر کوهدشت2شکل

 

 : روند تحوالت جمعیتی شهر کوهدشت1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد خانوار خانوار جمعیت سال

7335 5757 ۹11 5.2 

7305 1881 72۹8 5.3 

7355 73207 2011 5.3 

7315 00153 1810 5.1 

7315 12745 77۹71 1 

7385 85۹۹1 02۹11 2 

73۹5 711٬158 05755 3.1 
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 بافت شهر کوهدشت-

هسته اولیه شهر کوهدشت در نزدیکی میدان امام خمینی شکل گرفته است، وجود مسیلی که از داخل شهر عبور می نماید این 

ر همیشه تحت تأثیر مالکیت های اراضی آن بوده است و هر کجا مالکین گیری را باعث شده است و بافت کالبدی شهشکل

اند شهر به همان طرف رشد نموده است. شهر به صورت شعاعی رشد نموده است بافت داخل شبکه شطرنجی نامنظم خواسته

 باشد.می

ای از نواع مختلف در بین گسترهنمایاند که به صورت یک سری ساختمان از اشهر کوهدشت چشم اندازی از عناصر متنوع را می

اند که در درون خود واجد اند این فضاها با عنوان کلی مصنوع و غیر مصنوع از هم متمایز شدهفضای سبز و باز تشکیل شده

نمایند، فضاهای باز و سبز را با ویژگی خاص تر میتری هستند که شکل فضایی شهر کوهدشت را ملموسهای فراوانتیپ

توان از درون به تیپ های جزئی تری از نظر نوع عناصر داخل انها تفکیک نمود و فقط شاید این امکان باشد نها نمیمرتبط با آ

ها را برآیندی توان آنکه این فضاها را بر حسب الگو و عملکرد تحلیل کلی نمود، ولی عناصر مصنوع واجد انواعی هستند که می

اصر مسکونی، تجاری، کارگاه ها، مراکز اداری، عناصر فرهنگی و مذهبی، تأسیسات و از عینیت فرم و عملکرد تفکیک نمود، عن

 باشد.های قابل تفکیک در کل کالبد شهر کوهدشت میتجهیزات شهری، مراکز آموزشی و .. از جمله تیپ

کیل دهنده فرم دهنده این تیپ از مجموع عوامل تشهای طبیعی محیط، عوامل تشکیلبه دلیل وابستگی شهر به موجودیت

های جزئی تر مصنوع را در برگرفته اند ای تیپهای مصنوع رسوخ کرده و یا چون هالههای خصوصی محیطشهر تا درون عرصه

 (731: 7311)طرح توسعه، عمران و حوزه نفوذ شهر کوهدشت، 

 

 روش تحقیق

تن از  74ی بوده است، جامعه آماری مورد مطالعه روش بکار گرفته شده در تحقیق تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای و میدان

. در قالب چک لیست شاخص های مورد نظر تهیه شده و از صاحب نظران نظر باشند میصاحب نظران حوزه مورد مطالعه 

 مورد تحلیل قرار گرفتند. plsخواهی شد. پس از گردآوری داده ها، در قالب مدل 

 

 یافته های تحقیق

مورد تحلیل قرار  PLSکالبدی شهر کوهدشت استخراج شد و در قالب مدل  بخشی انسجامرگذار بر مهم ترین شاخص های اث

 نتایج تحقیق به شرح زیر آمده اند: گرفتند.
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 : شاخص های تحقیق3شکل

 

 
 : مدل تحقیق4شکل

 

 کالبدی کوهدشت بخشی انسجامگیری شاخص های اثرگذار بر : نتایج مدل اندازه2جدول

 بارعاملی دامنه پذیرش بار عاملی اهگویه نماد
 رتبه بندی میزان نقش و سهم

 در اندازه گیری سازه یا متغیر 
 نتیجه

I11 پیوستگی 

 4.04باالتر از 

 تایید 5 0.68

I12 تایید 4 0.70 مراتب فضایی اصل سلسله 

I13 تایید 3 0.75 گرا بودن فضاها انسان 

I14 اییدت 2 0.80 پذیری فضاهای شهری اجتماع 

I15 تایید 1 0.81 تراکم جمعیت 
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 7047های پژوهش، ماخذ:یافته

 بخشی انسجام های زیست پذیری در بعدها و شاخصدهد که همه گویهها نشان می(نتایج تحلیل داده2مطابق جدول شماره )

ها( و متغیر پنهان شکار )گویهمی باشد که این به این معنی است که رابطه بین متغیرهای آ 4.04دارای بار عاملی بیشتر از 

هستند از  4.04توان نتیجه گرفت که متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از دار است و میمعنی (بخشی انسجام)

 برخوردار هستند.« بخشی مانسجا »گیری متغیر پنهان )مکنون( کنندگی برای اندازهقدرت تبیین

 

 نتیجه گیری

دن به شهر و فضاهای کالبدی و چگونگی رشد و تحول آن نیازمند موضوع شناسی شهر و مسائل شهری بخشی انسجامسازمان دادن و 

باشد. گسترش شهرنشینی و به دنبال آن مشکالت خاص شهرنشینی به خصوص در فضای کالبدی ریزی برای آن میو سپس برنامه

ینه سازی زندگی شهروندان را ضروری ساخته است. در این راستا ای سودمند برای به بیش از پیش توجه به انسجام کالبدی و چاره

کالبدی شهر کوهدشت پرداخت، نتایج تحقیق نشان داد، پنج عامل اصلی؛  بخشی انسجامبر  مؤثرپژوهش حاضر به تحلیل عوامل 

بر  اثرگذاریت از عوامل پذیری فضاهای شهری و تراکم جمع پیوستگی، اصل سلسله مراتب فضایی، انسان گرا بودن فضاها، اجتماع

 .باشند میکالبدی شهر کوهدشت  بخشی انسجام
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