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 چکیده

های محدود و بسته چارچوب از فراتر مدتدراز ریزیاین پویایی لزوم برنامه ؛یی داردپویانیاز به شهر 

کند. در پی چنین تفکری کنترل و هدایت این پویایی و نظارت بر تغییر و تحوالت ن ایجاب میرا برای آ

کره در  اسرت هرای جغرافیراییفرکتال یک روش مناسب و کارآمد در تشرری  محری  آن ضروری است.

مردرن جغرافیای پسرت یفرکتال نتیجه ساسا برریزی شهری برنامه .نیز کاربرد داردریزی شهری برنامه

بافرت  واقر  درکند. سازهای شهری پیشنهاد میواست که ترکیبی از عناصر جدید و سنتی را در ساخت

و کالبردی در جهرت  ، اکولوژیکیاجتماعی دیدگاهتواند کارکرد شهرها را از شهری با ساخت فرکتالی می

و  شردهیمعرفدر این مقاله ابتدا هندسه فرکتال  بخشد.مثبت بهبود بخشیده و پایداری شهری را تحقق 

در ادامره از  .شرودشرر  داده مری آنعد فرکتالی با توجه به تأثیرگذاری بر کلیت شهر و عناصرر بُ سپس

صرورت خران نقر  و و بره بحث شرده)طبیعی و انسانی(  آن یهارشاخهیزارتباط فرکتال با جغرافیا و 

 شناسریهرا و گونرهشرود. در ایرن اثنرا وی گریریزی شهری ارائه مریبرنامهکاربرد فرکتال در جغرافیا و 

فرکترال  ریتأثو به شده  بیان ،اندشده پرداخته و ساختهتاریخ  جریانفرکتالی که در  با ساختار شهرهای

 یشرهر فضای ریزی و طراحیبرنامهچگونگی فرآیند و به  در نهایت و گرددمیاشاره  شهرها یبر توسعه

 شود.پرداخته میجغرافیا علم با تأکید بر فرکتال  یهندسهاس بر اس
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 مسئله طرحمقدمه و 

 قرار مطالعه موردام پیچیده و نامنظم را ررها و اجسای از هندسه است که پدیدهاخهرش 1فرکتال

منظم و گسسته پیروی  ای صحی ،ررعدههای طبیعی از بُپدیدهو  دهد و معتقد است که اجساممی

 در(. Mandelbrot, 1967: 76) باشندنامنظم و پیوسته می ،عدهای اعشاریکنند بلکه دارای بُینم

در بررسی تفاوت بین نتایج  ی اقلیدسی زبان دقیقی برای تفسیر اشکال طبیعی نیست.هندسه واق 

که اشکال اقلیدسی با استفاده از تواب  ایستا تولید  کرد انیبگونه اینتوان یاقلیدسی و فرکتال م

فرکتال دارای ساختارهایی  یهندسه چنینهم آیند.یند پویا به وجود میآفر با کتالاشکال فر شوند ومی

 در ظرفیت اشکال اقلیدسی بسیار محدود و حاوی اطالعات تکراری است. کهیدرحال ا ظرفیت باال استب

سازی ریاضی از مدل (.7: 1321 ،و اشتیاقی زاده سرو) نظمی استقت فرکتال تصویر ریاضی از بیحقی

-Sander, 1987: 82) است شده استفادهسازی و درک الگوی رشد شهری رشد فرکتال برای شبیه

 مدرنیسم استزاییده مکتب پستت فضاهای شهری  مبتنی بر فرکتال ریزی و ساخدر واق  برنامه (.88

ریزی در مقیاس اعمال مفهوم برنامه برای .نبود ریتأثیبشهر  هایریزیطر  و الگوها ایههزمین در که

 شودیم استفادهفرکتال  لیوتحلهیتجزکه در حال حاضر از  افتهیتوسعهشهری روش تجزیه فرکتال 

(237 :Mandelbrot, 1983).  نظم نیست،نها به معنی سادگی یا پیچیدگی بیشهر تاز سوی دیگر 

به  ،شهری یسیستم پیچیدهاما یک  .((Jacob, 1961: 76 معمایی از پیچیدگی منظم است بلکه شهر

 الزم است با یکدیگر ارتباط داشته باشند تا کل سیستم کارآمد باشد، که اجزا و عناصر آن بایدآن دلیل

از انسجام  ر و قرن اخیرقرن حاضکه چرا شهرهای دلیل این واق  در تبعیت کند. ،از اصول مشخصی

 (.121: 1337 مهاجری،) الزم برخوردار نیستند بایستی ناشی از عدم درک این اصول دانست

 اقتصادی، زمانی، مکانی، یهاجنبه شامل که است پیچیده فرایند یک شهری رشد هر چند

 که یاساس تراییتغ از  یب شهرها امروزه (.Han et al., 2009: 133-141) است فیزیکی و اجتماعی

 هایسیستم شهرها واق  در. اندداده دست از عتیطب با را خود ارتباط ،داده رخ هاآن کالبد و تیفعال در

 پیچیدگیی هانشانه از بسیاری ،هاآن توسعه فرایند در که هستند دهخودسامان و پویا باز، پیچیده،

  (.Thorens & O'sullivan, 2001: 163-168) دارد وجود فرکتال ابعاد مانند

هرای زنرده سیستم یمهره باوان فرکتالی مشترک رخ ذاتاً ،سکونتهای قابل شهربدیهی است که 

 .کردنردکرار مری اسیرمق تمامها در زیرا آن بودند، فرکتالی های قبل از مدرنشهر تر، یپ کمی دارند.

های شرهر کره یحال در تندتر از یک کیلومتر فرکتالی هسهای کوچکدر مقیاس یوسط قرونشهرهای 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Fractal 
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خروان امرا امرروزه  (.Salingaros, 2001: 123) دارنرد تربزرگقرن نوزدهم کارایی بهتری در مقیاس 

 (.Salingaros, 2004: 6) بار برای بافت شهری پاک شدبا عواقب فاجعه ،رهای سنتیرفرکتالی از شه

و  شهرکالنناطق شهرنشین شهر، که م شودفرم شهری هنگامی بیشتر آشکار می در فرکتالساختار 

 توانیم از معیرارما می (.Shen, 2002: 419-437) شود مشاهدهکل  عنوان یکبه شهری هاییا سیستم

 هرا اسرتفاده کنریمآنان یک شرط برای رسیدن به موفقیرت عنوشهرها به یفرکتال برای تست هندسه

(Salingaros, 2005: 270.) تروان ها را مرینشرین در شرهراطق شرهرکلی فررم منر صورتبهبراین بنا

در این مقاله  (.Shen, 2002: 419-437) هندسه فرکتال درمان کرد باو  شر  دادیک فرکتال  عنوانبه

 جمعیت شهری و شهرنشین، مناطق فرکتال ابعادو رواب  بین  شهری هایفرم از کتالفر ابعاد بررسی به

تباط انسان با محی  جغرافیایی مورد بحث قرار گرفتره چنین چگونگی بهبود ارو هم شده استپرداخته 

 .است

 

 پژوهش پیشینه
پرداختره  1همبنرد یهندسره از طریرقخود به توصیف انواع متمایزی از شهر  سالینگاروس در مقاله

ترر فنری میضرمادر  مقیاس و اتصال ،و از فرکتالدرجات مختلفی از زندگی شهری است  است که شامل

ه درتفاوتی از شهر ارائه کمتعریف  اساساًبررسی و  هم باو ارتباطات اجزای شهری را  ستآورده اتعاریفی 

 سرتیناز شرهر فرکترالی و چره نروعی فرکترالی  یکره چره نروع ه اسرتبررسری کررداو  واق  در .است

(Salingaros, 2004: 8.) 

هایی که بخ  وردردر می را رتالرای فرکرهاده از روشررنسون و براون نتایج حاصل از استفجا

 ,.Johnsen et al) بیان کردند داخلی شهری است ساختارال در استفاده از الگوهای فرکت یدهندهنشان

1994: 34.) 

 به فرکتالیهای مختلف محاسبات های مبتنی بر فرکتال و روشپارامتر ،لورنس و فرانکهوزر توماس،

با استفاده از متغیرهای جغرافیایی  را فضایی شده در شهر بروکسل را مقایسه کرده و تغییراتکار گرفته

 (.Laurence et al.15 :2003 ,) اندتوضی  داده 2ریزی شهریو برنامه و اقتصاد

مکانی، های اطالعات فرکتالی در پایگاه رد اصول هندسهضمن بررسی کارب مهرنیا در پ وه  خود،

های توپولوژیکی متناسب با تعامل با کمیت خود تمایل در - تشابهدمهای خوارزیابی سازوکار مؤلفهبه 

 .(3: 1331)مهرنیا،  است ورزیدههر سوژه مبادرت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Connective Geometry 

2- Urban planning 
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 دنرتوانمی ضایعات بدخیم شهری و اشکال بین شباهت که ه استپیشنهاد کرد خود یدر مقاله نیز وارن

 (.Warren, 2008: 9) گیرد قرار مطالعه مورد فرکتال یهندسه از استفاده با

 

 ها و مبانی نظريدگاهمفاهیم، دی

  هاي فرکتالتاریخچه و ویژگی
 1271آن به سال  علمی نو که پیشینه ؛است«  فرکتال هندسه »ی نوین ریاضی هااز شگفتی

به  «IBM»یک متخصص علم رایانه در شرکت  دی،میال 1271ال نخستین بار در س رسد.یم میالدی

توضی  داد.  جدید که زبانی برای توصیف طبیعت است، را به شکلی«  فرکتال هندسه» ،1بروتمندل نام

زیرا نه ؛ ی اقلیدسی زبان دقیقی برای تفسیر اشکال طبیعی نیستبرد که هندسه ی پیاو به این معن

او برای توصیف بسیاری از  (.12-11 :1331 )ملک عباسی، مخروطیها نه کوه ابرها کروی هستند

فی ارتباط ظری تواناز همین زاویه می و اتفاقاً علم را ابداع کرد این تقارن طبیعی،نامموزون و اشکال نا

 بروتمندل .هندسه فرکتال برقرار نمود باکار دارد های طبیعی سروبین دان  جغرافیا که با پدیده

اقلیدسی  یکه بسیاری از اشکال در طبیعت با هندسهاز هندسه فرکتال با اشاره به اینخود را  مقدمه

بٌعد توپولوژیک یک نقطه صفر است و  آغاز کرد. ،صاف مطابقت ندارد وط راست و منحنیبر اساس خط

عد پراکنده و نامنظم از یک اما بُ ؛بُعد توپولوژیک یک خ  مستقیم یک، و بُعد توپولوژیک سط  دو است

آن یک الگوی  واق  درکه  استکسری بوده و جایی بین یک و دو  )مانند خ  ساحلی بریتانیا( جسم

و اشکال فرکتال با  ایستاشکال اقلیدسی با استفاده از تواب  ا (.Mandelbrot, 1967: 46) فرکتالی است

ها به ند و رفتار آندارفرآیندهایی هستند که حافظه  ،فرآیندهای پویا شوند.فرآیندهای پویا تولید می

-طول این اشیا بی واق  در ند.دارمتشابهی اشیای فرکتال خاصیت خود عالوهبه .دارد یبستگگذشته 

 لیتشکهایی مجموعههای فرکتال از زیرمجموعه .اندشده محصورنهایت است که در یک فضای محدود 

-مجموعه ها ازاین مجموعه مجدداً د.هستن تربزرگهای ها شامل مجموعهمجموعهکه این زیر اندشده

چنین  تر هستند.های بزرگمجموعه ها نیز شبیهمجموعهاین زیر .اندشده لیتشکتری هم های کوچک

ظرفیت اشیا اقلیدسی بسیار محدود و شامل  کهیدرصورتدارند. ساختارهایی ظرفیت اطالعاتی زیاد 

 اطالعات تکراری است.

را در طبیعت  نامنظم ظاهربهفرکتال قابلیت توصیف ریاضی بسیاری از اشکال پیچیده و  مجموعه

یقت قدر ح فرکتال را بیان ریاضی از معماری طبیعت دانست. هتوان هندسبه همین جهت می دارند؛

 :استهای زیر سم طبیعی است که ترکیبی از وی گیفرکتال شکل هندسی یا ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Mandelbrot 
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 های مختلف ممکن است کمی تغییر شکل داشته باشند،عات آن جز در مواردی که در مقیاسقطالف( 

 همان شکل یا ساختار کلی را دارند.

 ماند.راکنده و نامنظم باقی میسی در هر مقیاسی بسیار پفرم آن در برر( ب

 های متنوعی دارند.دهند و مقیاسیف وسیعی را پوش  میشامل عناصر متمایزی هستند که طج( 

 ساختار تکراری دارند.( د

  (.Ting et al., 1998: 3) دندار زءججزءبهابعاد ه( 

 

های بعد فرکتال، برخی وی گی: شهريریزي امهبرن جغرافیا و  دیدگاه از فرکتال هندسه در عدبُ

کند. رسند، تشری  میها مشابه به نظر میهندسی اشکال نامنظم و جامدات را که در تمام مقیاس

گیری طول، مساحت یا حجم ند که اندازهدارای بسیاری از اجسام محی  اطراف ما چنان ساختار پیچیده

گیری خوان هندسی اما با وجود این، روشی برای اندازه های متداول غیرممکن است؛ها به روشآن

گیری که اندازهسط  یا حجم وقتیتوان با برآورد چگونگی افزای  طول، ها وجود دارد. این کار را میآن

 (.13-13: 1331، سیاهکوهیشود، انجام داد )پورجم علویچه و با دقت بهتری انجام می

عدد که این  شود.عد فرکتالی استفاده میهای شهری به نام بُ، از پارامتریخودتشابهتوصیف  برای

قدر هر  .استلند دامنه متغیر در مکان یا زمان تغییرات کوتاه و ب یدهندهنشان ،متغیر است 2 تا 1بین 

 ترنزدیک 2چه به متغیر و هر یدامنه دهنده تغییرات بلندنشان ،باشد ترنزدیک 1این عدد به مقدار 

عد فرکتالی یک بُ ،های زمانیرخورد با سریرای  بر شد تغییرات کوتاه متغیر است. یدهندهنشان ،باشد

ای مشخص که در فاصلهمورد بررسی  مقادیر بین واریانس اختالف یرابطه ،کنندهفیتوصسری زمانی 

مات یرات در تنظیتغی ابعاد فرکتال در آنالیز د.بو خواهدزمانی  یاند و مقیاس فاصلهشده از یکدیگر واق 

 .(Terzi et al., 2008: 144) :اندشده فضایی به شر  زیر محاسبه

)])/N([N( ]=log – [log / )]log N(-)D=[logN( 

 و قرخلو)هستند اعداد طبیعی  kد فرکتال و بعُ Dهر شبکه،  تعداد N شبکه، یاندازه در این رابطه 

مورفولوژی  کلیبرای مقایسه عد فرکتال یک ابزار خوب اقدامات بُدر واق   (.21 :1333زنگنه شهرکی، 

مریکا های آشهر :رو هستیم مانندری همگن روبهبا شه ،باشد 2اگر ابعاد فرکتال نزدیک به  ها است.شهر

تر از مرکز شهر به حاشیه شهر مشخص شیب تراکم را بی  یطورکلبهشهرها  که در این یا استرالیا

بندی روشن در یک طبقه باشد( ترنزدیکچه به یک  هر) باشد 2و  1فرکتال بین کنند و اگر ابعاد می

 :Terzi et al., 2008) رو هستیما پراکندگی باال روبهو ب همگننابه شهرهای  احتماالًنیست ولی  دست

144.) 
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 تحقیق روش

 و ایجغراف با مرتب  متون یمحتوا لیتحل روش از استفاده با و توصیفی، یفیک صورتبه پ وه  نیا

 ترا شرد ترالش نیرا بر عالوه. دیگرد ارائه آن با مرتب  علوم دیجد هینظر نیچنهم و یشهر یزیربرنامه

 انیم به سخن فرکتال یکاربردها و های گیو و خوان مورد در ابتدا. شود مطر  وضو به فرکتال مفهوم

 دو نیرا ارتبراط تا شده یسع ی،شهر تمسیس و ایجغراف علم با مفهوم نیا داشتن ارتباط لیدل بهو  آمده

 فرکترال کراربرد و شرد اشاره باره نیا در شده مطر  هایهینظر به موارد نیا یبررس از بعد. شود یبررس

 .گشت ارائه یفیتوص صورت به یشهر یزیربرنامه و ایجغراف در

 

 محدوده و قلمرو پژوهش

 یحث اصلب

دهد و یک های جغرافیایی را ارائه میهای جدید نگاه کردن به پدیدهراهفرکتال : فرکتال در جغرافیا

فضای جغرافیایی است. از زمانی که فرکتال به وجود آمد بسیاری از  لیتحل و هیتجزابزار جدید برای 

 (.Batay, 1992: 35-36) اندجغرافیا با استفاده از مفاهیم فرکتال دوباره تفسیر شدهها در تئوری

استفاده انسانی  و فیزیکی جغرافیای در حاضر حال رفرکتال د بعد و شدن پوستهپوسته فرکتال، مفاهیم

 ;Mandelbrot, 1983: 59; Goodchild & Mark, 1987: 78-266)است شده  ایگسترده

Barnsley, 1988; MacLennan et al, 1991: 89.) جغرافیا علم در فضای جغرافیایی است. فضای 

 با این (.Johnston, 2003: 303-345) شودجغرافیایی که با استفاده از متغیرهای از راه دور تعریف می

های جغرافیایی، همیشه برای تعریف یک فضا مفهوم پدیردهل، به دلیل تغییرنراپذیری مقیراس حا

تواند به رسمیت شناخته شود و فضای ما در فضای واقعی که می صله کافی نیست. در این میانفا

ی که ما بُعد فرکتالی شهر را از طریق نقشههنگامی کنیم.تواند درک شود اشتبرراه میانتزاعی که نمی

مواجهیم و تواند احساس بصری باشد، کنیم با یک فضای جغرافیای واقعی که میدیجیتال محاسبه می

شهر را مطالعه کنیم، با ابعاد فرکتالی که قادر به مطالعه موضوع فضای  اندازه-اگر ما توزی  رتبه

 و در نتیجه مفهوم بُعد برای تجزیه (.Vicsek, 1989: 169)شویم میرو جغرافیایی واقعی است، روبه

عد فرکتال ابعاد فضاست و فضای یابد. فضا و بُعد دو مفهوم مزدوج هستند. بُتحلیل فضایی ضرورت می

های جغرافیایی یا حتی خود طبیعت جغرافیایی، فضایی با ابعاد است. با این توصیف بسیاری از پدیده

  (.Goodchid et al.,1987: 29-83; Batty, 1992: 78-265) فرکتال هستند

حرکرت و حیرات  یدر جغرافیا، محی  و طبیعت نیازمند انسان نیست که اگرر انسران نباشرد ادامره

و چرخ  آن در بیکران طبیعت ممکن نباشد؛ ولی انسان نیازمنرد محری    زمین موجودات زنده بر کره

است. پرس بایرد گفرت انسران نیازمنرد  کرده برقرار هیسوکی ی حیات با محی  رابطهاست و برای ادامه
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ن و فعالیت او داشته باشرد و آنکه محی  نیازی به انساخود است، بی ستیز یمحوری از طبیعت و بهره

اثرر  سرتیز یمحاسرت. انسران برر  هیدوسواست؛ ولی تأثیر و تأثر انسان و محی   هیسوکیاین ارتباط 

وری ی زنردگی و میرزان بهررهمعیشرت، نحروه دهد و محی  نیز در شریوهکند و تغییراتی در آن میمی

 اثرر مرا برر نیز  اطراف محی  و میریپذیمتأثیر  مینیبیم آنچه از گذار است. پس ماانسان از محی  تأثیر

 فرکترال ما محی  اطراف چون است فرکتال ما روان و ما خاطرات که باشد دلیل این به شاید و گذاردیم

هرا خرود را در یرک وقتی انسران .است شده احاطه سال هامیلیون فرکتالی ساختارهای با بشر است. رو 

از برین  را خود فرکتالی پیوستگی صورت این افتد؟! درچه اتفاقی می کنند،محی  غیر فرکتال محاط می

 بررای از آن بره صرورت معمرول که محیطی حمایت دادن دست از به کنندمی برده و به دنبال آن شروع

 و شروندسرردرگم می فرکتال غیر ساختارهای در هاانسان .کردندمی استفاده خود روحی ساختار ساخت

 آنچره کررد. خواهنرد عمل متفاوت شکلیبه  درنتیجه دهند.می دست از را طراتشانخا کم پیکربندیکم

  است. ناشناخته کامالً داد، خواهد روی فرکتالی غیر جدید چنین محی  یک در هاخاطرات آن برای

 هراآن. شروندظراهر نمری قرارداد تحت و خواهدل به طبیعت در فرکتالی باید دانست که ساختارهای

 ارتبراط و تمراس سرطو  طریرق از منراب  تبرادل سراختن بهینه مثل یعملکرد قانون تعدادی زا معموالً

 اسرت آن سرالم رو  یرک باشیم. در واق  سالم که داریم نیاز روانمان در پیچیدگی به ما کنند.می پیروی

 بررای انسران رو  دهرد. نشران را خرود متعردد، اختیارات با داده شود آن به که روانی وضعیت هر در که

 فرکترال سراختار یرک به تراین بی  دارد و زیادی اتصاالت به نیاز درون، محی ، از در خود حیات تداوم

و مفاهیم وابسته و مررتب  برا آن  فرکتال تهی. هایفرم از ریناپذانعطاف یهندسه یک به تا است نزدیک

ی طبیعی و انسانی وجود های پیچیدهدهی در سیستمهای غیرخطی و خودسازمانمانند آشوب، سیستم

 ابزار حل و درک مسرائل پیچیرده را در اختیرار ی آشوب و مفاهیم مرتب  به آن سعی دارددارند. نظریه

 خطری بسریارهرای غیرریعنری سیسرتم 1های دینامیکی آشوبناکنظریه آشوب، سیستم دهد. نسان قرار

 ، رفترارداده نشران 2نه که معرادالت لرورنزگودهد. همانمی حساس به شرای  اولیه را مورد مطالعه قرار

شناسری جدیردی را ی آشروب روشبینی اسرت. نظریرهقابل پی خطی آشوبناک و غیرهای غیرسیستم

ش ممکرن اسرت در آینرده برا اها، ابهامات و سودمندیو علیرغم ضعف کرده عرضهها برای تبیین پدیده

 هیت تکاملی علم است.و این مسئله ما شود نیگزیجاموج جدیدی از نظریات 

هرای جمله جریان ی طبیعی و ژئومورفیک ازهای دینامیکی پیچیدهفتار آشوبناک در اغلب سیستمر

هرای جدیرد در ژئومورفولروژی شرود و دیردگاهمریای، سیستم خاک و غیره دیده سطحی، حرکت توده

آشروب و مفراهیم  ق نظریرههای یراد شرده را از طریرآشوبناک در سیستم کنند رفتار پیچیدهمیتالش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Chaotic dynamic systems 

2- Lorenz 
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ی برین ی ژئومورفولوژی در پی کشف رابطهی آشوب در عرصهمرتب  با آن تحلیل و تبیین کنند. نظریه

های طبیعی و ژئومورفیرک اسرت. در سیستم بودن یتصادفو  بودن منظمی سادگی و پیچیدگی و رابطه

و پیرروی از قروانین اساسری  ودنبر ینیتعدهد که سیستم ژئومورفیک در عین جبری و آشوب نشان می

ی باشد. برخی از الگوهای ژئومورفیک )همچرون نیب یپ رقابلیغ، پیچیده و نظمیبفیزیک، ممکن است 

 بههای فضایی خود، شبیه از مقیاس نظرصرفای( خانههای رودای و شبکههای ماسهها، پهنهریپل مارک

یابنرد ی تکامرل مریدهخودسازمانفرآیند  لهیوسبها ههستند و خصوصیات فرکتالی دارند. این شکل هم

هرای ی بحرانری( در سیسرتمدهخودسرازمانتوان رواب  بین فرم )شکل و بعرد فرکترال( و فرآینرد )می

 مندی و کاربرد مسائل فرکتال در ژئومورفولروژیعالقه واق  درژئومورفیک را بر این اساس تحلیل نمود. 

گیرری و تحرول های ژئومورفیکی حالت فرکترال دارنرد و شرکللندفرم ازبه این خاطر است که بسیاری 

توان تحول و تکامل لندفرم فرکترال را . از این طریق میکرد نییتبتوان با رواب  ریاضی ها را میفرکتال

سراختار فرکترالی و آشروب، شرکل ذاتری تکرررامل در  ،داده نشران پلتیرکه  گونههمانسازی کرد مدل

  (.Pelletier, 2002: 291-301) نی استهای جریالندفرم

اند. یعنی از متغیرهای متعدد و خطیهای ژئومورفیک، سیستم پیچیده و غیرسیستم وجود نیا با

ها بینی رفتار آنرو پی ؛ از ایناندشده لیتشکچنین رواب  غیرخطی ی متفاوت و همهاکن  برهم

مدت و های نوسانی، بلندن ریاضی و فیزیک را برای رفتارتوان قوانیی نمیراحتبهمشکل است. بنابراین 

 گری انجامیدهشناسی کاه ی روشنوع بهاین موضوع  برد. کار بههای ژئومورفیک ی سیستمپیچیده

های توانند از طریق رواب  و قواعد ساده تحلیل و تبیین شوند. مدلی پیچیده میکه بر مبنای آن پدیده

 ژئوموروفولوژیست راًیاخهستند که  یاشده یسازهیشبهای مدل ازجملهمراتبی هسلولی اتومات و سلسل

 کنند. در این مدل برهممیده استفاده سامانخطی و خودهای غیرها برای تحلیل رفتار سیستمها از آن

این  چهشود. اگرسازی میی ریاضی و فیزیک شبیههای مجاور با استفاده از قواعد سادهکن  سلول

پذیری را تعدیل و بینیتوانند رفتار واقعی را به نمای  گذارند اما تا حد زیادی قادرند پی ها نمیمدل

ایم، های بزرگی داشتهپیشرفت در اکتشاف نظری فرکتال هر چند (.31: 1332)کرم،  کنند اصال 

وم سنتی از فضا پاسخ داده مفه ازلحاظتواند خوریم که نمیمیبر هاییبه بسیاری از سؤال حالنیباا

زده شود، دو  نیتخم ی مقیاس محی  سط شود. برای مثال اگر بُعد مرزهای شهری با استفاده از رابطه

کمتر از  آمدهدستبهبرخی از موارد دچار استثنا شده و نتایج  هرچندرود. یانتظار م 2و  1 ارزش بین

بررسی  حال درهای ای رودخانه یکی دیگر از سؤاله. بُعد فرکتال در سیستماستتر از دو یک یا بی 

ن ی رودخانه با قوانین هورتودر بررسی ابعاد فرکتال یک شبکه (.Chen, 2009: 1766-1778) است

(Horton, 1945: 320) تر از حد یک یا باالتر از حد دو استگاهی اوقات مقادیر پایین (Labarbera 

et al., 1989: 735-741.) 
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فهم بهتر  برایتر سازی در جغرافیا که پی مدل: سازي جغرافیاییفرکتال در مدل نقش هندسه

های جغرافیایی و تقابل عناصر و اجزای سیستم ریتأثشد و گرفته می کار بهسازمان فضایی جغرافیایی 

یز در کنار فرکتالی را ن تواند دستاوردهای هندسهداد، امروزه میها را با یکدیگر مورد آزمای  قرار میآن

های جغرافیایی را در کنار تواند اَشکال متنّوع و نامتقارن پدیدهی فرکتررال میخود داشته باشد. هندسه

-انداز، کم و یا زیاد کند. بهدر یک چشم، عناصر و اجزایی را خواهدل بهسازی کند و هم طراحی و مدل

-سازی است. رشتهحاسباتی نیز قادر به شبیهی علوم کاربردی و می علمی در دو زمینهعالوه این رشته

ی شمسی، و حتی سیارات منظومه های کوههای ابر، مسیر رودها، خطوط ساحلی، پیکرهها، پشتهکوه

صورت ها بهدارند و به زبان ریاضی، قابل ترسیم و توصیف هستند. طراحی این پدیده ساختار فرکتالی

های دانان را در درک بهتر از محی تواند جغرافیصویری میهای تو ساخت مدل هممستقل یا در کنار 

مثال یک دشت سیالبی از جنس رُس، در یک  عنوان به ای یاری رساند.منطقهریزی طبیعی و برنامه

 نههای ( به کمک الگوریتم1شکل )دارد ای طبیعی است که ساختار فرکتالی سالی پدیدهی خشکدوره

شود )ملک سازی میی فرکتال و فنون گرافیکی در رایانه مدلانین هندسهمشکل، بر مبنای قو چندان

 (.11-12: 1331عباسی، 
 

 
 (22: 3133ملک عباسی، ) شدهخشکتصویر فرکتالی یک زمین رُسی  -3 شکل

 

تر بر مبنای پاسخ به در اواس  قرن بیستم، دان  شهرسازان مدرن بی : فرکتال در اکولوژي شهري 

به  توانیمرا  هاآناندیشیدند، بر این باور بودند که ی شهر میبود و کسانی که درباره هاآنفرم فیزیکی 

-، بر پایهترقیعمتر برای درک اما تحقیقات بی  .ی نظم دادسادگبهی کرد و دهسازمانشکل مشخصی 

 دهدیم نشان -که از گرایشات نوین معماری معاصر است  -ی پیوند دادن معماری و علوم ریاضیات 

 شودیمی شده است که در یک ارگانیسم بیولوژیکی مشاهده دهسازمانشهر بومی مطابق همان قوانین 

 در و بود آمرانه و متمرکز ریزییک برنامه مدرنیسم در ریزیبرنامه (.1 :1337)پیر بابایی و نگین تاجی، 
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 فرآیند در جایگاهی دمشد، مرمی محسوب شهر در مدرنیسم هایطر  نمود جام  که ایررهطرر 

 اراضی کاربری و قطعیت هابینیپی  از پیروی تکلیفشان، فق  و آن نداشتند اجرای و تصویب تهیه،

با انتقاد  گذاشت، جای به خود از شهرسازی و شهر در مدرنیسم آنچه (.17: 1331 ه،زاد)مهدیبود 

 پدید و عوارض ناخواسته خاطر به یحدود تا انتقادها این هر چند. شد روهروب هامدرنیست جدی پست

 انتقادها را این .گرفتمی سرچشمه نگرش دو این متفاوت کامالً برخورد ینحوه از اما بود، مدرنیه آمده

 کان، ونتوری، چون افرادی و فلسفه در... و ویتگنشتاین هایدگر، چون متفکرینی بیستم قرن اواس  در

 ماهیت و کردند عنوان ادوارد سوجا و... در جغرافیاشهرسازی و فردریک جیسون،  در... و جنکس

 مدرن،پست شهر .شد روروبه فراوان هایپرس  و انتقادات با جدی طور به آن مبانی و اصول و مدرنیته

 از مکانی شود؛می نیروها و فضاها اشکال، جاییجابه و تحرک قابلیت و هاقطعیت عدم ها،تحول مکان

 در. باشد داشته برتری دیگری بر کدام هیچ اینکه بدون طبیعت، و هافرهنگ ها،ماشین ها،انسان تداخل

 منسجم و درآوردن نظم به نه شود،می هافعالیت جریان تسهیل مدرن پست شهر وظیفه صورت، این

 .هاآن کردن

 هویرت، جنسریت، از نظرر صررف اجتمراعی هرایگروه به که است فضایی مدرنپست شهری فضای

 یجنبه خود این و تضادهاست و هاتقابل فضای فضا، این. دهدمی زمانهم حضور اجازه بمذه و قومیت

 مدرنپسرت شهرسرازی کره اسرت دلیرل همرین به است؛ مدرنپست شهری فضای در ارتباط از مهمی

 برا نیرز مرا یرابطه و ،پروراندیم خود با مواجهه در را دیگران اساساً و دیگر هایذهنیت پذیرش سودای

 شهری ریزیبرنامه و طراحی فراروایت وجویجست شهر، این در. بود خواهد موضعی برون ایرابطه ا،فض

 بتوانرد طریق، این از و درآورد نظم به کند، تحلیل بشناسد، را شهری یهادهیپد تا دارد آن سودای که -

رفیعری و . )بود اهدخو بیهوده و عبث کاری -دهد  ارائه را فضایی دهیسامان درست و مناسب هایمدل

 (.113: 1331پور، دان 

 معتقد به احیای الگوهای شهری گذشته است که موجب پویایی و مدرنپستدر واق  شهرسازی 

ی سرزندگی آن شهرها بوده است. به بیان دیگر ساختار شهرهای سنتی به صورت ناخودآگاه از هندسه

است. اما پایداری این نوع شهرها شده بخشی و فرکتال پیروی کرده که همین عامل باعث هویت

تر از روش استقرایی، شهرهای مدرن به صورتی بوده است که قوانین اکولوژیک را زیر پا نهاده و بی 

ریزی نیسم بازگشتی به حالت کالسیک برنامهرمدریاضی و محاسباتی بهره گرفته است. در واق  پست

 ایجاد خواهد کرد. هاگاهسکونترا در  یاهیناحشهر و تلفیقی از فضای سیستماتیک و 

های فرکتال دارند. ی زمین گرای  به وی گیاند، در کرهبومی که مردم ساخته یوسازهاساختهمه 

که اشیاء را به روشی مشخص  است دهیچیپاست که ساختار تفکر ما طوری نیکوس سالینگاروس معتقد 

: 1372سالینگاروس، ) سازیماچار همه ما ساختار فرکتال میناخودآگاه و ن طوربهبنابراین  کند؛یم جادیا
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 یرک ماننرد همیشره این وجود  با اما تمایزهایی دارد، ما زندگی محل و جامعه و طبیعی محی . (121

 همیشره مرا هراآن از ییهرابخ  در ،هاقسرمت همره در ؛ زیررامیکنریمر نگراه آن بره واحد سیستم

د یرگویمر «عمرق در شرده یدهسازمان یپدیده» آن به جنکز چارلز که میکنیم پیدا را ییهامشابهت

(Lorenz et al, 2007: 680-693). 

. ما به دارند ارتباطهای دست بشر با شدت و قطعیت با ماورای این ساختار بایسته تر ساختهبی 

این  .میکنیم ازینرسند، احساس طبیعی به ذهن ما می طوربهکه  طورآنها ایجاد انواع مشخصی از فرم

ی مدرن با تفسیر جامعهاست. تصوری از نظم که از سوی درک و آگاهی بر یک تصور محکم استوار 

کند که هایی تفکیک میتصور علم، حقیقت را به بخ   غلطی از نظم طبیعت لگدمال شده است.

تا ساختارهای  است خواستهعلم به پا  که یحال در. است داده لیتشکی رو  قرن بیستم را نوعبه

بنایی در . یک نظم زیراست دهیچسبهای ساده پیشین ، ذهن ما هنوز به مدلکند مطالعهپیچیده را 

. ما باید یک چنین دارد وجودبینیم، نظم که در طبیعت میبی ظاهر بههای بسیاری از این سیستم

ای غنی از شبکه روی. نظمی که سط  زندگی را با پی میکن جستجونظمی را برای شهرهایمان 

ی مثل نوعبه. این مسئله بردیم باالسازی، در سطو  متفاوتی از مقیاس وستهیپهمبهمسیرهای باریک 

، طبیعت میکن درکو یکپارچگی ذهنی ما بسته به این است که  است عتیطبتالش برای بازگشت به 

 ،میاافتهی آموزش کند. ما مطابق سیستم آموزشی خودمی و کار دهدیم شکلچطور به خود 

اند. ما کردهدارند و ما را احاطه ها وجود اما آن ؛های فرکتال را در طبیعت ببینیمخواهیم کیفیتنمی

ها سهیم باشد، که در همان وی گی میباش داشته، انتظار است ترکینزدباید شهری را که به طبیعت 

آشکار به درک و  درون معتقد است گرای پا (.113: 1223 )پادرون، هافتینظامیعنی در پیچیدگی 

دارد. یک  مقیاس آن نسبت عکس دارد، وجودبزرگ نظم بای این نکته که پیچیدگی یک شهر مشاهده

ها، از پیچیدگی آن کاسته شهر، زمانی خواناتر است که با یک شبکه مستطیلی برای ترافیک اتومبیل

با آن ارتباط  است مشکلیابد و برای یک فرد شود. وقتی یک شهر نظام یافت، پیچیدگی تنزل می

عنوان نظم در  افتد، چون آنچه ما بهگوید که مطمئناً این اتفاق مییم . نیکوس سالینگاروسکند برقرار

نوع بشر با مقیاس انسانی  کهییجاآن ازشود. ترین مقیاس اعمال میکنیم با بزرگمی یک شهر درک

یات که دقیقاً به جزی دارند وجودها ترین مقیاسی شهری در کوچکترین ساختارهامرتب  است، مهم

 (.122: 1372شوند )سالینگاروس، میدر مصال  مربوط 

 طراحری نردارد وجرود و شردهبیتخر که ساختمانی برای بومی محی  یک در بخواهیم کهیهنگام

 متنروع، یهراارتفاع و هراعرض دارای هاسراختمانکنرد.  مرا کمرک بره توانردیم فراکتالی بعد کنیم،

 تواندیم که ندهست ینینشعقبو  طاقچه و درها ،هاپنجره یاندازه در تنوع مشابه، یاهیپا یهامشخصه

 این دست آورد. به فراکتالی بعد تعیین برای اطالعات یبنددسته و آنالیز با را، محی  یهامشخصه این
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 ایرن  شروند. معلوم فراکتال ریتم به فراکتالی بعد یهمحدود تبدیل با توانندیم شدهبیتخر یهاقطعه

 .(Carl, 2000: 71-78; Wolfgang, 2002: 67) دکن کمک طراحی به ابزاری عنوان به تواندیم ریتم

 مناسب ،هاخانه از گروهی یا خان یهاساختمان که دهد پاسخ لهأمس این به تواندیم فراکتالی بعد

 هارمونی که آورد وجود به را باور  این تجزیه و تحلیلی که داشت،بویل در  کارل نه. یا هستند محی 

 داد فراکتالی نشان بعد یک با توانیم را اطراف محی  و هاساختمان مانند سازدست ءشی بین

(Bovill, 1996: 145) .گیری شده است: محی است که در آن بُعد فرکتال اندازهدیگر مقیاسی  نکته-

های کهنه و که محی کنند. در حالی می های با مقیاس انسانی استفادهکتالهای عالی شهری از فر

 ازبرند. شهرهای تاریخی غنی از ساختارهای با مقیاس مختلف هستند. می نیب از را آن عمداًمهجور 

ی را پایمال گرید، هر چیز دهندیمتر نشان بی ها را ترین مقیاسهای معاصر، بزرگشهر که ییجاآن

های هر گونه محل کردن حذفدر واق  یکی از اهداف مدرنیسم،  (.137: 1223 سالینگاروس،)کند می

ی محض ترازهم باو  شده نیگزیجاهای مستقیم و طوالنی تالقی معمارانه با ابعاد فرکتالی بود و با جاده

 مشاهده قابلی آشفتگ هرگونهنظم شهری از  کردن پاکشده، . دلیل ارائهبود شدهتیتقوها ساختمان

کرد. روستاهای داد که شهرها را زنده میآن آشفتگی حقیقتاً پیچیدگی را سازمان می که یحال در. بود

 انیبرسا و گویا  تیغا بههای جلوی آن خیابان و ساختمان نیب راهای تالقی فرکتالی سنتی، محل

 (.131: 1223 سالینگاروس،) کنندیم

چقدر اجازه دارد مثل یرک اُرگانیسرم زنرده  کهنیاه ب، بسته است زنده شهر چقدر که یکمیزان این

ی هرابرسد. در این صورت فضاها را فعالیت یافتهشود تا به یک پیچیدگی سازمانمی ، سنجیدهکند رشد

: 1223یابند )پرادرون، رشد کنند و بس   موق  بهتوانند های تالقی میکند و این محلمردم طراحی می

117.) 

 

 فرکتال و شهر

ها در قبل مدرن فرکتالی بودند زیرا آنهای ماتر، شهرکمی پی : شناسی شهرهاي فرکتالیگونه

فرکتالی بوده  لومتریک کتر از یهای کوچکتمام مقیاس کارایی دارند. شهرهای قرون وسطی در مقیاس

ها در جغرافیای . انواع فرکتالدارند تربزرگکارایی بهتری در مقیاس  نوزدهم قرنهای که شهردر حالی 

خودکار به یک ساختار  طوربه ستمیب قرنکه در تا این گرفتهیم قرار استفاده موردشهرهای تاریخی 

 (.Salingaros, 2001: 123) شد منجرفرکتالی 
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 (.Salinagaros, 2001: 127) یفرکتالاز شهر منظم  نانهیبواقع ریغ طرح -2شکل 

 

اسرت. شرهرهایی کره وابسرته بره  ادهیرپ عرابرنقرل  و بافرت حمرل دنبرال برهشکل سنتی شرهری 

کرره  اندشرردهیمرر سرراختهی مررداوم هاشرردن اضررافهرو بودنررد عمرردتاً در طررول زمرران از طریررق پیرراده

نبودنررد. مردل فرکترالی در ذهررن انسران حررک شرده اسررت،  سرازندگان آن از مردل فرکتررالی آن آگراه

-Mikiten et al, 2006: 61) دانشررده دیررتولاختار فرکتررال هررا  مسررتقیماً از سرربنررابراین آن شررهر

 (2. )شررکل نرردینما جررادیافرکتررالی را  یتواننررد اشرریاغریررزی مرری صررورت بررهمررردم  واقرر  در (.72
انررد، داده انجرامهرای اخیرر سررال طرول درهرا پررورش و رسرانه و آمرروزش ی کرهزیرچ تنهرا متأسرفانه

ای از گیرنرد قطعرهترر آن اسرت کره تصرمیم مریکننردهتوجه بره نظرم ظراهری اشریاء اسرت و نگرران

          (.Salingaros, 2004: 4) شودشدن، تخریب  روزبهعنوان  اساس موجود به

های کوچه که یطور به بود کردهی خان رشد زمانی در قرون وسطی، پاریس فراتر از یک نقطه

 تربزرگساختار جدید با مقیاس  کردن اضافهن آ دنبال به. کند تیحماتوانست از ترافیک تنگ آن نمی

ی شهری ی طوالنی و گستردههاابانیخهای شهری برای کاه  بنابراین تخریب برخی از بافت .شد الزم

(، هاپارکو  هاجادهدر قرن بیستم، این مداخالت در مقیاس بزرگ شهری ) حال نیا باضروری شد. 

رود گمان می عنوان یک مدل کپی شده است. مخرب آن، بهی هاجنبهو تنها از  شدهگرفتهاشتباه 

 و لوکوربوزیه به شهر با دیدگاه غیر  -ریزی شهری برنامه علم پدر -نظرانی چون ابنزر هاوارد صاحب

 رونیا ازیک مفهوم در مقیاس بزرگ است؛  صرفاًلوکوربوزیه  نظر ازآل فرکتالی نظر داشتند. شهر ایده
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 گسترده وها و فضاهای باز و هموار ها، بزرگراهخراشی آن، آسماناجزای سازندهفرکتالی است.  غیر

چیز در دو یا سه مقیاس که همه کرد میترسیی را هاخراشآسمانلوکوربوزیه  مثال عنوان بهاست. 

و  بود داده دست ازیک زندگی شهری را  در ترکوچکبود. او تصور ضرورت مقیاس  شده فیتعر بزرگ

با این تفاسیر  که شهر آینده چگونه باید باشد، قضاوت نادرستی داشت.لوکوربوزیه در مورد این واق در

نقل خان دولت در و همچنین باید اذعان کرد که امروزه مورفولوژی شهری محصول سیستم حمل 

نقل منجر و  تغییرات در سیستم حمل واق  در. است داشته قرارکه شهر در ابتدای ساخت است زمانی 

ی حفظ ساختار سنتی شهرهای منحصر به جا بهبه تغییرات در ساختار شهری شده است. امروزه دولت 

برای تبدیل آن به شهر ماشینی نابود کرده و در عمل فضاهای شهری ا موجود ر ادهیپ عابرخودرو، شهر 

 (.Salingaros, 2004: 6) کنندمتکی بر فرکتال را تخریب می
 

به معنی  توانیعنوان یک مفهوم فضایی م به را شهری یتوسعه: شهري يل در توسعهکاربرد فرکتا

 و مسکن حمل یزمینه رف  نیازهای ساکنان شهری در برایتغییرات در کاربری زمین و سطو  تراکم 

 اجتماعی ، اقتصادی یهااست که تمام جنبه یایا توسعه ؛اوقات فراغت و غذا و غیره تعریف کرد نقل ،

ی شهری به دو صورت پیوسته و (. توسعه17: 1333 زیاری،) بردیهم پی  م و ... را در شهر با

ناپیوسته شهری و  یتوسعه جهینت درهای اقماری و شهرهای جدید افتد که شهرکناپیوسته اتفاق می

جدید  شهرهای .استی شهری ی پیوستههای فرسوده مربوط به توسعهی شهر و بافتتوسعه در حاشیه

های متعددی خود همواره با چال  یریگدر طول فرآیند شکل شدهی زیرهای برنامهگاهعنوان سکونتبه

 یاشدهیزیربرنامه یهاجدید، اجتماع شهرهای(. 13: 1321محمدی و چنگوایی، ) اندرو بودهروبه

کالبدی،  ییتمرکززداعمدتاً برای  که شوندیایجاد م شدهنییهستند که در پاسخ به اهداف از پی  تع

این شهرها نق  جذب سرریز  .شوندیاقتصادی، اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی م

زندگی سالم  شهری، بهبود وضعیت محی  کار و یدهی فضایی مادرشهر و ناحیهجمعیتی، سامان

 نیاز روانی لحاظ به -زیاد  چنداننه جمعیت با چند هر -شهری  هر مردم .دارند اجتماعی را بر عهده

 یکنندهیتداع عناصر ،نیغرورآفر یهاشاخص و نمادها ،فردمنحصربه شهرشان سیمای که دارند

 و اجتماعی یدادهایروو  اتفاقات سازنهیزم ،بانشاط و سرزنده خاطره ساز، تاریخ، و فرهنگ

 داشته باشند.  اجتماعی یهایهمبستگ

 (. یک12: 1332باشد )فیالکوف،  برخوردار ساختار یک از و هویت یک د ازبای ساکنان برای فضا یک

 انسان کره یشدهشناخته یها یمح و اجتماعی طبیعی، ترکیب عوامل از یامجموعه عنوان به نیز شهر

که روش  جاستنیادر (. 1: 1331شیعه،  (خاصی دارد است، هویتی شده متمرکز ساکن جمعیت آن در

 شرهر کره در ارتبراط برا  فراکترالی سراختار در شده ارائه اصول د.دهیخود را نشان می اهمیت فرکتال
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و  شرهر هندسری انسرجام بره توانردیم شود،ها اشاره میکه در ادامه به چند مورد از آن شهری طراحی

ت ترا اجزاء و عناصر بسیار متفاوتی الزم اسربه این معنا که  1منجر شود. تنوع و گوناگونی پایدار کالبدی

هرای هرا، فضراهای سربز، سراختمانها، پارکینگ. مسیرهای پیاده، خیابانمیابی دستبه انسجام شهری 

. در رندیگ قرارها در تضاد با یکدیگر باشند هر چند که آن داشتهباید همگی وجود  ...مسکونی، تجاری و 

 (.121: 1337مهاجری، ) استعناصر الزم که برای رسیدن به انسجام هندسی وجود همه اجزا و  حالی

 یرا مرزهرا گذشته، وجود شهرهای یهندسه مهم یهای گیو از یکی واق  در 2وجود فصل مشترک

 فصرل طریرق از شرهری واحردهای مختلرف .(Bovil, 1996: 87) اسرت یفرکترال یهامشترک فصل

 هسرتند کره هاکمشرتر فصرل این واق  در .دابنییم امتزاج با یکدیگر مرزی عناصر و اجزا یا مشترک

 .واحد هر داخلی عناصر و نه اجزا و دارند عهده بر را شهری مختلف واحدهای بین ارتباط

در یرک  .شرودیمردر بین تمام اجزای یک مجموعه باعرث ایجراد یرک کرل واحرد  3ایجاد پیوستگی

مختلف از های مراتبی در تمامی مقیاسی سلسلهنظم باسیستم پیچیده و منسجم اجزا و عناصر آن باید 

 نیبر. عدم ارتباط اجرزا حتری در یرک مقیراس باعرث از باشند داشتهارتباط  گریکدیکوچک به بزرگ با 

ی است که در شهرهای امروزی ما ساختارهایی با مقیاس حال درشود. این ثبات در کل سیستم می رفتن

 1ی گری خوانراییو(. 11: 1331توسرلی، ) اندشردهبزرگکوچک همواره قربانی سراختارهای برا مقیراس 

 . شرکل(31: 1332 ،بنتلری) آوردیمر فرراهم مکران را یک شدن درک قابل موجبات که است کیفیتی

 مؤثرند. شهرهای سنتی شهر کالبد در خوانایی ایجاد در که عاملی هستند دو فعالیت الگوهای و کالبدی

 جنبره کره ییهرامکان و بروده مهرم و شراخص یی کههامکان. دهندیم نشان را مسئله این وضو به ما

 و 1پیچیرده کل یک .(17: 1371)توسلی و بنیادی،  شدندیم هویت تشخیص یراحت به داشته همگانی

 برا محری  و اجزا بین متقابل ارتباط با و پیوسته و مؤثر درهم ،ریناپذییجدا اجزای از متشکل منسجم

 تغییر که بار هر و ردیگیم کلش که تدریجی است مداوم جریان یک صورت به کل یک .(3)شکل  است

 و بروده مرنظم پیچیدگی کمرابی  از سطحی هر در و سازدیم سازگار محی  با شرای  را خود کندیم

 (.23: 1373است )کریستوفر و دیگران،  حاکم آن بر فراگیر نظمی

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Diversity 

2- Interface 

3- Connectivity 

4- Legibility 
5- Complex whole 
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 (321: 3131مهاجري، ) کل یک يمثابه به شهر درونی بخش مرکز مجموعه -1شکل

 

توان شهری منسرجم برا کالبرد پایردار و ، میشود برقرارن اصول و رواب  بین عناصر شهر ای چنانچه

ی بررا تروان. عرالوه برر ایرن مریکرد جادیاروانی  لحاظ ازکارایی باال، قابل سکونت و محی  غنی انسانی 

در مردل شرهر  کرهآن حرال (.123: همران) کررد استفادهی شهرهای مرده و شهرهای جدید از آن ایاح

 و رفرتهرا مشرابه بره یکردیگر باشرند، وقترى تمرام خیابان .ندارند هم باها هیچ فرقى خیابان طرنجیش

هرا مرورد هجروم قررار خواهرد گرفرت. آید و نواحى درونى تمرام بلوکمى وجود بهغیرمعقولى  یآمدها

اگرر هاى مورب وجود نداشته باشد، سرفرهاى طروالنى را در پرى خواهرد داشرت و همچنین اگر خیابان

 فضرای .گردنردرو مىهاى متراکم و نامتعادلى روبرهها مورب باشند، مثل شهر واشنگتن با تقاط خیابان

 تروانینمر نیبنرابرا. کنردیمنابود  را هویت یکنواختی زیرا شود یکنواخت و دستیک تواندینم شهری

 ارتباط الزم ییهامفصل با سپس و کرد حفظ را تضاد باید گاهگه بلکه نمود هم شبیه را فضاها همیشه

 بره حرکتری فضرای عمرومی، از به خصوصی فضای یک از رسیدن .آورد وجود به تدریجی شکلی به را

 در بایرد متفراوت سرنخیتی  برا دیگرر حرکتری فضرای یرک بره حرکتی فضای یک از حتی یا مکث و

در ایرران  ثرالم عنروان بره(. 1: 1331باشد )فال  و اشرف گنجروی،  مشخص سلسله مراتبی چهارچوب

تروان زنریم، هویرت شرهری را مریظاهر نامنظم بافت قدیم شهر شریراز قردم مریزمانی که در معابر به 

های شهر جدید صدرا که نظم هندسی معرابر و سوتر در خیابانکیلومتر آن  11 کهیدرحالاحساس کرد 

از   انداز شهر وجرود نردارد.گرایی در چشمگونه هویت و حس زیباییخورد، هیچها به چشم میساختمان

امرروز شرهرها  یهاهیو حاشر گررددیتری دنبال مکالبدی شهرها با سرعت بی  یجریان توسعهطرفی 
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 . رشد فیزیکی نابسامان شهرها در اثر توسرعهاستچندان دور  الینفک بافت اصلی شهر در آینده نه ءجز

 رواز ایرنقطعات منفررد و جردا از هرم اسرت؛  یریگفیزیکی ناپیوسته و پراکنده و عمدتاً در قالب شکل

و  هااسرتیآن برر س ریگسترش شهرها بره دلیرل ترأث آینده ینیب یتحلیل وضعیت فیزیکی موجود و پ

: 1321زاده دلیرر و دیگرران، )حسرین مدیریت مناب  شهری و انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است

اسر ها در سری شهرحیاتی در مدیریت رشد و توسعه چنین موضوع پراکندگی شهری از اهمیتهم (.11

هستند و نیاز به چارچوب نظری ای ی شهری فضای بسیار پیچیدهاست. الگوهای توسعه جهان برخوردار

بعردی و هرای چنرد(. فرآیند پراکندگی از مراکز شهری، روش1: 1321دارند )گودرزی، شناختی و روش

توانرد بره هاست کره مری. بُعد فرکتال یکی از روشرندیگ قرار استفاده وردم هم بادارد که باید متفاوتی 

سودمندی بُعد فرکتال در (. Terzi & Kaya, 2008: 144) کندی فضایی شهر کمک درک ما از توسعه

بُعرد فرکترال،  قرتیحق در. اسرت نهفترهعنوان یک فرکتال گیری فرم کلی شهر بهی اول در اندازهدرجه

در  کنرد.گیرری مریی فرکتال را که برای محاسبه مناطق شهرنشین الزم است، انردازهدسهابعادی از هن

ها وجرود دارد. ی اقدامات الزم برای اصال  شکل نامطلوب حاشیههای فراوانی در زمینهسؤالحال حاضر 

ود دارد و ی جمعیت را در ختر از رشد سادهمفهومی بسیار گسترده نی،نشیفرآیند حاشیه که ییجاآن از

. پاسخ ایرن ردیگیمتحلیلی از تحوالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مربوط به آن را در بر  حال نیع در

 درهرم کرامالًی هاستمیسهایی نهفته است که در تحلیل ها ورای رویکردهای معاصر، در تکنیکپرس 

هرا شرامل تعرداد رکترالی فدهیرتن درهرمهرای سیسرتم ی اسرت.دسترسقابل)سیستم فرکتالی(  دهیتن

و بره  اندشده فیتعربرای کل سیستم،  شدهفیتعری از رواب  داخلی هستند که بر اساس رواب  شماریب

هرای ی فرکترال برا الهرام از فرکترالنظریره شان قابلیت تطابق با محی  دارنرد.خاطر خاصیت غیرخطی

و یرک  اندگرفتهشکلمقیاس خرد و کالن  طبیعی و اشکال خود متشابه و استفاده از تناسبات و تکرار در

گرا نیست کره برا دور شردن از های تمرکزی جهات است  و همانند سیستمسیستم رشد یابنده در همه

 (.3: 1321ی، ابوالحسنها، از قدرت و کیفیت سیستم کاسته شود )مرکز سیستم به حاشیه

کنیم مان نگاه میبه شهرهای تاریخی که از آسمان هنگامی: ریزي شهرياربرد فرکتال در برنامهک

این موضوع (. Batty & Longley, 1994: 87) کنیموضو  در آن مشاهده می تصویری فرکتالی را به

است. گونه شهرها ی ماهیت فرکتالی ساختار ایندهندهتواند تنها یک اتفاق بصری باشد بلکه نشاننمی

های کوچک هم با های بزرگ بلکه در مقیاستنها در مقیاس پیوسته و منسجم که نههم ساختارهایی به

های مدرن امروزی فاقد پیوندی قوی و محکم به هم متصل شده است. این در حالی است که شهر

نشینی و حاشیه طرف، قربانیباشند. در حقیقت ساختار شهری ما از یک چنین ساختارهایی می

 (.122 :1337)مهاجری، ها شده است خراشها و آسمانرجهای پراکنده و از طرف دیگر قربانی بحومه
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 نظم نیست، بلکه شهر معمایی از پیچیدگی منظم استشهر تنها به معنی سادگی یا پیچیدگی بی

(Jacobs, 1961: 76.) که اجزا و عناصر آن باید با ی شهری، به دلیل آناما یک سیستم پیچیده

کند. در  باشد، الزم است از اصول مشخصی تبعیّتتم کارآمد باشند تا کل سیس یکدیگر ارتباط داشته

که چرا شهرهای قرن بیستمی از انسجام الزم برخوردار نیستند، بایستی ناشی از عدم واق  دلیل این را 

سازی ی فرکتال در شهردر مورد کاربرد رایج هندسه (.121: 1337دانست )مهاجری، درک این اصول 

ی فرکتال و فضای گروه اول به هندسه ی اساسی و نسبتاً متضاد تقسیم کرد:دسته توان آن را به دومی

نظم  آنچهکنند. هر عنوان موضوعی کامالً اُرگانیک نگاه میکیهانی به آشوب و در پی آن معماری پرش 

نظمی است که نظم واقعی است. برای نظمی بوده و این نظم بینظمی در بیبه نوعی بی بشری بوده

ها که به دنبال حفظ مناب  طبیعی بود، همواره های جنگلسوزیثال تالش بشری برای کنترل آت م

کنند و آن را بخشی از ها مبارزه نمیسوزی جنگلشد اما امروزه با آت تر میهای بزرگمنجر به آت 

های قدیمی د شهرگوینی اول میریزی شهری دستهدانند. اما در مورد برنامهفرآیند طبیعی نظم آن می

شدند با طبیعت سازگار بودند و مانند گروه دوم با مدرنیته دشمنی دارند؛ اما که اُرگانیک ساخته می 

کنند. شاید بتوان حرف تر برای علم و عمل معرفی میعنوان ابزاری قوی گروه دوم هندسه فرکتال را به

تر به این مالً سازگار است اما این گروه بی ی دسته اول کاگروه دوم را در موضعی دانست که با مقدمه

ذاتی بشر است )مشهودی، کنند؛ پس شهرسازی مدرن غیر میعنوان امری ذاتی بشر نگاه  موضوع به

در معماری چندین سال است که دیگر هیاهوی معماری فرکتال کم شده است و در  (.73: 1331

خیلی زود فهمیدند که این موضوع در بهترین  بدیهی دارد؛ زیرا ارتباط مقدمات شهرسازی هم کمتر

-جز یک ابزار نیست. شاید به نظر بیاید موضوعی که طبیعی بودن یک فرم را ارزش میحالت چیزی به 

-جاست که برای محاسبه بُعد فرکتال و نتیجهتواند صرفاً یک ابزار باشد؟ موضوع اینداند چگونه می

ی دهندهها نشانننده طر  بستگی دارد. مثالً برخی پ وه کگیری از آن همه چیز به تئوری هدایت

این موضوع هستند که معماری رایت با بُعد فرکتالی نزدیک به طبیعت بوده که این درست برخالف 

توان های رایت هم میمعماری میس و لوکوبوزیه است؛ اما این موضوع را در پیچیدگی ساختمان

های مختلف، این موضوع اهمیت دارد؛ مثالً تحقیقات بتی و النگلی البته باید گفت که در نظریه .گفت

-گونه ارتباطی به تحقیقات سالینگاروس )زیباییکه اساسًا هیچ ،در مورد بُعد فرکتال شهرها و نتایج آن

 (.71همان: اند )دو از این هندسه استفاده کرده هر  کهنیاجز  به ،شناسی فرکتالی( ندارد

 سرته اشردسازی و درک الگوی رشد شهری اسرتفاده ی از رشد فرکتال برای شبیهسازی ریاضمدل

(Sander, 1987: 82-88.) ی فرکترال ریزی در مقیاس شرهری، روش تجزیرهبرای اعمال مفهوم برنامه

شرود اسرتفاده میبررای اعمرال ایرن مفهروم و تحلیل فرکترال یافته که در حال حاضر از تجزیه توسعه 

(237:Mandelbrot, 1983). 
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های مرب  مانند پوشیده شرده ای از سلولشده است که با شبکه ی شهری بررسیمنطقه 1در شکل 

هرای ی اول برزرگ اسرت. بررای فرکترالی کرردن ایرن منطقره،   سرلولها در مرحلهاست که اندازه آن

مربر   2ها را بره لولی بعدی، هر یک از سها را شناسایی و در مرحلهشده شامل آن دسته از خانهاشغال

هرای شود. سپس در هر یک از سلولدهیم، یعنی اندازه مرب  یک سوم مرب  اولیه میتر بُرش میکوچک

جرا کره گیرریم. البتره از آنشده، ما دوباره آن دسته از قطعات مشمول را در نظرر مریاشغالی شناسایی 

ی قبلری تر از مرحلههای اشغالی بزرگر سلولهایی را که داند، ما دوباره آنتر شدههای ما کوچکسلول

دیگرر  گامبرهگامهای اشغالی از یرک رو نسبت کل سلولاز این دهیم.خالی هستند، پیداکرده و برش می

  (.Czerkauer-Yamu et al, 2010: 4یابد )شود به همان نسبت کاه  میمیتر هر چقدر کوچک
 

 
 (Frankhauser et al., 2008: 24) یفرکتالریزي طرح برنامه -4شکل 

 

تکه شدن مناطق شهرنشین از جمله فضاهای باز این مناطق، مفهوم فرکتال برای جلوگیری از تکه

شده سطو  و پیکربندی سلسله مراتبی توپولوژیک از هم پیوندی فضای آزاد و ساخته مستلزم قوانین 

اوقات فراغت و ... از اهمیت به شغل، خدمات،  در مقیاس شهری، دسترسی در چند مقیاس است.

های موجود و شهری دسترسی کلی هر سلول با توجه به شبکه MUP1رو است. ازاینای برخوردار عمده

بر اساس این  (.Tannier et al, 2010: 79) کندچنین دسترسی به خدمات متنوع را بررسی میهم

برای هر سلول در مورد مناسب بودن  ی اطالعات جهانیشهری، در هر مرحله از تجزیه MUPمعیارها، 

 کند.ی آینده تحلیل و ارزیابی میآن برای توسعه

 شود، محدود شهرنشین فرکتالتواند با قانون هایی که میبر این اساس باید آگاه بود که تعداد سلول

ون ی کوچک است؛ اما با توجه به قانهای بزرگ شامل سه شبکه. در واق  هر یک از این شبکهاست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Master of Urban Planning 
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( این مدل 1نشین شده باشد. )شکل تواند شهرها میاز این سلول nحداکثر تعداد  فرکتالانتخاب 

عنوان یک مدل معکوس برای شناسایی تواند بهچنین میسازی پتانسیل رشد است، بلکه همتنها شبیهنه

ها و محله( باض شهرمثال انق عنوان مناطق با دسترسی پایین برای تثبیت، تجدید حیات و تخریب )به

های مختلف در مناطق مختلف باهم ترکیب ها در اندازهدهد تا ساختماناجازه می فرکتالاستفاده شود. 

 (.Czerkauer-Yamu  et al., 2010: 6) شودشود، بنابراین از یکنواختی اجتناب می

 

 
 (Frankhauser  et al., 2005: 177) ریزي شهري چند فرکتال استراتژیکطرح برنامه -5شکل 

 

نشین، گردد که مناطق شهرمی تر آشکارگفتنی است ساختار فرکتال در فرم شهری هنگامی بی 

 .(Shen, 2002: 419-437)عنوان یک کل مشاهده شود  شهر و سیستم شهری در منطقه بهکالن

ی را بر اساس ریزی شهرفرکتالی و برنامه ریزی شهری مدرن را غیرنظران، برنامهدرمجموع صاحب

های فراساختاری دیگری را نیز مدرن گونهریزی شهری پستدانند. هر چند برنامهمدرن میفرکتال پست

کنند و ها به شهر، حول محور مدرنیسم و قط  با گذشته و تاریخ و زمان نگاه میمدرنیستدر بر دارد. 

مکتب عنصری بیولوژیک و دارای پردازند. انسان در این فق  و فق  به مسائل معماری اجتماع می

و آمد و اوقات فراغت در یک ناحیه خان است. در مکتب مدرنیسم،  عملکردهای سکونت، کار، رفت

جغرافیای  (.212: 1331دلیر و هوشیار، زاده موقعیت، مکان، فرهنگ و سنت جایگاهی ندارد )حسین

های نی، بازگشت به پارادایم تفاوتهای مکاگرایی پدیدهنگری و همانندمدرن ضمن نفی یکسانپست

توان شکست اجتماعی شهرسازی مدرن را میسازد. گرایی را مطر  میمکانی، افتراق مکانی و ناحیه

دانست. شهرسازی مدرن نتوانست در ایجاد « مدرنپست»های پیدای  شهرسازی عامل اصلی انگیزه
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مدرنیسم ابزاری است برای ایجاد ارتباط در پست روارتباط با ساکنان و شهرنشینان موفق باشد و از این

طراحی شهری مدرنیستی،  .های مختلف شهرسطو  مختلف زندگی شهری میان ساکنین شهر و بخ 

ریزی و سازهای متعاقب برنامههای لوکوربوزیه و ساخت کرد که این قضیه در پروژهکل شهر توجه میبه

ی کلیتی در فضا که نیازمند نظام مثابهدیدند؛ بهی از باال میشهری، مشهود است. شهر را به روش انتزاع

های کند. به مکانهای شهر توجه میمدرن، به بخ دهی و مدیریت بود. برعکس، طراحی شهری پست

های مدرنیسم بحث گراییها و ملیتها و در مخالفت با انتزاعمشهود و معنا و سرزندگی این مکان

های نوین، آوریکند و معتقد است که فننیستی به مسائل اجتماعی توجه میکند. طراحی شهر مدرمی

مدرن درگیر مسائل اجتماعی اند. طراحی شهری پستهایی برای مسائل اجتماعیحلدهنده راهارائه

شهر گرایانه بیند. چنین مالحظاتی را آرمانهای  میی عمل و تواناییها را فرای حوزهنیست و آن

عنوان واکنشی در برابر هر حال، فشار زیادی برای مشکالت عمومی در فرآیند طراحی، به بهداند. می

ها وجود داشته است. هرچند این فشار بر مسائل محلی متمرکز دوباره مدرنیست وسازساختهای طر 

 . بوده است تا موضوعات جهانی

کند و برای رسیدن بره ا رد میمدرن، تأکید مدرنیستی بر خرد، نظم و هندسه رطراحی شهری پست

مدرن به اختالط کاربردهای زمین، برای سرزنده کرردن کند. طراحی شهری پستتنوع و تفاوت تقال می

دهد زیرا که این عمل در تعارض با تمایل مدرنیستی، به جدا کردن های شهری، عالقه نشان میبه مکان

مدرن سربکی گرایانه است. طراحی شهری پسرتدهی خردکاربردهای زمین در مناطقی از طریق سازمان

ی کلیتری مثابهگیرد و شهر را بههای تاریخی مختلف مطالبی به وام میگزینشی اختالطی دارد و از دوره

کرره طراحرری مدرنیسررتی پیونرردهای  را از گذشررته بینررد دارای پیوسررت ترراریخی و مکررانی، درحالیمی

های شهر، مدرن، سخن  بازگشت به خیابانی شهری پستطراح. کندگسلد و فق  به آینده نگاه میمی

های بلندمرتبره های کم ارتفاع است، بررعکس دیردگاه مدرنیسرتی، کره سراختمانو ساختمان هادانیم

شباهت به طراحی شرهری مدرنیسرتی، کره مطرر  کننردگان  کرد، بیها را مطر  میمستقر در پارک

ای منسرجم دارنرد. طراحری شرهری ایرن برود کره نظریره بحثشرانهمکارانی با افکرار مشرابه بودنرد و 

هایی است کره در طری زمران در پاسرخ بره مدرنیسرم ها و حساسیتای از واکن مدرن، مجموعهپست

های انتزاعری مدرنیسرم، ترا درخواسرتی بررای ها از رد صری  اندیشهی این واکن اند. دامنهگرفتهشکل

 مدرنیسرم در چرارچوب پرارادایم توسرعه(. پسرت111: 1322پور، )مردنیانسانی کردنشان گسترده بود 

خرود تحروالتی را داشرته  یهابرنامهی پایدار شهری پرداخته و در طر  و ی الگوی توسعهپایدار به ارائه

مدرن بر شهرسازی معاصرر بسریار مشرهود (. تأثیر جنب  پست71: 1322پور و ضیاءتوانا، است )پارسی

ها و هرا و اندیشرهحاصرل تغییرر نگره مدرناز پیشرفت شهرسازی پست است. در حقیقت بخ  اعظمی

مدرن که تا حدود زیادی بر اساس (. شهرسازی پست111: 1331پور، مبانی نظری است )رفیعی و دان 
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مثبت و مفید زیادی را در شهرها داشته باشد که در جدول زیرر  راتیتأثتواند شود، میفرکتال انجام می

 (.1... اشاره شده است )جدولی عوامل اجتماعی و کالبدی شهر وات بر روبه این تأثیر
 

 پایدار شهري فرکتال بر ابعاد توسعه ریتأث -3جدول 

 تأثیر فرکتال ابعاد

 اجتماعی
، نایجاد معنا و هویت بخشی به بافت شهری، رنگ تعلق و حس مکا

 پویایی و سرزندگی، افزای  تمایل ساکنین به ماندگاری در شهر

 یریپذافزای  توان توریست اقتصادی

 ، تنوع و گوناگونیینظمیبایجاد پیچیدگی مطلوب، نظم در  کالبدی

 مدیریت شهری کارآمد، تسهیل حکمروایی شهر نهادی

 ایجاد فضای سبز همگن با طبیعت، پویایی اکولوژیک یطیمحستیز

 1323خذ: نگارندگان، أم

 

 يریگجهینتبندي و جمع
 و شرهری ریزیبرنامره امرر رد ویر هبره شهری هایحوزه رد تغییرات موجب رنیستیدمپست فضای

برنامه ریرزان مدرن،  یدر دوره .است هبود همراه کاوانهیشهاند و فرهنگی سازیگرگوند با و هشد توسعه

« کرل» تسل  به شهر به عنوان یرک درصدد« شکل بسته»با طراحی آگاهانه شهر به صورت یک  شهری

گیرنرد و در در نظرر می«  آشفته »ها فرآیند شهری را غیر قابل کنترل و مدرنبودند؛ در حالی که پست

کننرد. همچنرین شهرسرازی مردرن، عمل می« باز» های کامالًدر وضعیت« تغییر»و « هرج و مرج»آن 

لی کره شهر را قسمت قسمت کرده و اجتماعات محلی در هویرت و پویرایی شرهر نقشری ندارنرد در حرا

هرای متفراوت از ها و اجتماعرات شرهری و فرهنگمدرن احیرای محلرهبرعکس آن، در شهرسازی پست

   .اهمیت خاصی برخوردار است

 یگویی بره ابعراد روحری و روانری سراکنانی کره در منطقرههویتی و جواببرای رهایی از بحران بی

اسرت کره در تمرامی مراحرل از الزم  ،کننردپیوسرته و ناپیوسرته جدیرد شرهرها زنردگی مری یتوسعه

ها، بره مبحرث هویرت شرهری یابی و مدیریت آنهای جدید تا مکانگیری برای احداث این مکانتصمیم

 ی طبیعری،هرای گریودر ایجاد هویرت شرهری تأثیرگرذار باشرد  تواندیمهایی که توجه شود. از قابلیت

تواند در ایجاد شهری برا سریمای ال میاست و استفاده از هندسه فرکت فردمنحصربهاجتماعی و کالبدی 

در واق  طراحی فضای شهری برر اسراس . مؤثر باشد ،های هویت شهری استخان که بخشی از وی گی

گیری شکلبرای شود و بستر مناسبی فرکتال موجب سرزندگی شهری و ارتقاء کیفیت فضای شهری می

 جغرافیرای شرهری برا سراختار فرکترالیتوجره بره  رواز این تعلق به مکان در ساکنین شهر است؛ حس
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 کیفیرتاز طرفری  افزای  دهد. را در شهرتواند حس تعلق و در ادامه تمایل به ماندگاری شهروندان می

 پیچیردگی معیار .است افتهیسازمان پیچیدگی است زنده مشترک شهرهای یهمه در که ضروری بسیار

 حرس باعث تحریک معیار این واق  در. است ریشه مناظر در وحدت ایجاد تنوع و هماهنگی، معنای به

ی برودن نیب یپرقابرلیغهرا پیچیردگی و های فرکتالاز وی گی. شد خواهد فضا کیفیت ارتقای و بصری

انگیز برای ساکنان تبدیل کنرد و تواند شهر را به یک رویداد هیجانها میاست که استفاده از این قابلیت

نفسره وی گری شرهرهای زنرده فری ب جذابیت جغرافیرای شرهر شرود.آن را از یکنواختی درآورد و موج

کرردن  اثرریب یهای زنده مشترک است. بدین منظور براسیستم یند و این وی گی در کلیهدارفرکتالی 

مراتبری  شده است، باید در مورد اهمیرت ارتبراط سلسرلهجدید بافت شهری  ریگبانیگرهایی که آسیب

عنوان شررط اصرلی در سرنج  موفقیرت  توان بهعیار فرکتالی بودن را میکه چگونه ماینو  شودبحث 

شرهری فضرایی بسریار  یشد الگوهای توسعه گونه که گفتههمانگرفت. ساختار هندسی شهرها به کار 

 مراکرز از یپراکنردگ نردیفرآ شناختی دارنرد. همچنرینپیچیده هستند و نیاز به چارچوب نظری و روش

 از یکی فرکتال عدبُ .رندیگ قرار استفاده مورد هم با دیبا که دارد یمتفاوت و یعدبُ چند یهاروش ،یشهر

 از فرکتال عدبُ نیاز به قتیحق در. کند کمک شهر یفضا یتوسعه از ما درک به تواندیم که هاستروش

 اسرت الزم نیشهرنشر منراطق یمحاسربه یبرا که را فرکتال هندسه از یابعادشود که ناشی می جاآن

 .کندیم یریگاندازه

 حاضر حال دهیم. در پیشنهاد الگوهایی بازسازی، و توسعه برای میتوانیم فراکتالی ریتم و بُعد با

 با که یایسازمدل با است اما توسعه مشکالت از یکی شهرها، با بافت ساختتازه بناهای ناهماهنگی

 پیوستگی خودتشابهی -زیرساختی بافت نظم نظم پنهانی میتوانیم ،یمدهیم انجام فراکتالی بُعد کمک

نتایج  خیر. یا است شدهیطراح بافت مناسب بنا، که دهیم پاسخ مسئله این به و آوریم دست به را

ریزی اندرکاران برنامهنظران و دستهای صاحبها، مفاهیم و تالشحاصل از این گزیده حاصل اندیشه

 بههای بسیار بحث مداوم و با تالش فراوان و دشواریها شهری در سراسر جهان است که پس از دهه

های کوچک، در کنار سایر تالش چند هرداشت که این تالش  دیتوان اممی رونیا ازاست.  آمده دست

جغرافیا  یمناسبی برای عمق بخشیدن به رویکردهای جدید در عرصه یهم سنگ در این زمینه، انگیزه

 .ریزی شهری باشدبرنامهو 

 
 

 

  منابع
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شهری جهت  یزیربرنامهها در طراحی و رسی امکان الگوسازی نظریه فرکتال. بر1321ابوالحسنی، نسیم.  -1

 .المللی جغرافیدان اسالمبین یپنجمین کنگره، های شهریکاه  مشکالت حاشیه

 و علم هدانشگا انتشارات. تهران، بهزادفر مصطفی دکتر یترجمه .پاسخده یها یمح. 1332. یان بنتلی، -2

 .صنعت
-برنامه هایطر  و الگوها بر تأکید با شهر و مدرنیسم. پست1322. ضیاءتوانا حسنمحمد پور، حسن وپارسی -3

 سیزدهم. یشماره چهارم، سال شهری، ریزیبرنامه و پ وه  یشهری، مجله ریزی
 ،زمان اولین رسیدبرای تعیین  یابزار ،فرکتالی رد زلزله بعد. 1331 .یاهکوهیسو قدس  پورجم علویچه -1

 .2 شماره ،23 جلد ،زمین و فضا کیزیف

 :موردی ینمونهفراکتالی در معماری بومی ایران ) یهامدل. 1337 نگین تاجی.و صمد  یمحمدتقپیر بابایی،  -1

 های سنتی زاگرس.گاهسکونت یالمللنیباولین کنفرانس  (،روستای ماسوله

و  مطالعات مرکز انتشارات . تهران،2و1 جلد. شهری فضای طراحی .1371 .بنیادی ناصر و محمود توسلی، -1

 .ایران معماری و یشهرساز تحقیقات

 .پیام و پیوند نو انتشارات ،تهران .ساخت شهر در اقلیم گرم و خشک ایران .1331. محمود ،توسلی -7

تحلیل الگوی  .1321 .سازچوب و سهیال هادیلیبهمن  ؛پورمحمدیمحمدرضا  ؛، کریمزاده دلیرحسین  -3

، فیزیکی آن یگیری توسعهشهر تبریز با استفاده از مدل شانون و تعیین جهتپراکنده کالن یتوسعه

 . 2 نق  جهان، سال دوم، شماره نامهفصل

نامه . مدرنیسم و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی ایران، فصل1331. سن هوشیارح و زاده دلیر، کریمحسین -2

 .12ریزی، دانشگاه تبریز، شماره جغرافیا و برنامه
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