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   چكيده

عنـوان ابـزاري كارآمـد در    هايي كه در طول دو دهة اخير بهاي هستند. يكي از روشهاي پيچيدهشهرها پديده
اسـت، مـدل   ها و نشريات مختلف بدان اشـاره و پرداختـه شـده   شناخت پيچيدگي مورفولوژيكي شهرها در كتاب

يت مندلبروت ارائه گرديد، ابزاري مؤثر در مطالعة مورفولوژي شـهرها  بنوئ وسيلةبهباشد. اين مدل كه مي فراكتالي
. بنابراين در اين مقاله به معرّفي اين مدل و نقش آن در مطالعة تطبيقي بافـت قـديم و جديـد شـهر زنجـان      است

نجام محاسبات در ا Excelافزار افزاري استفاده گرديد. از نرماست. براي اين منظور، از دو برنامة نرمپرداخته شده
مـورد اسـتفاده قـرار     فراكتـالي هـاي  منظور توليد نقشهنيز به ArcMAPافزار بهره گرفته شد و نرم فراكتاليابعاد 

- هاي آن ارائه گردد. روش تحقيق اين مقاله، تحليلي و مقايسهگرفت تا تصويري مجسم از عرصة تحقيق و ويژگي

هاي طرح تفصيلي شهر زنجان نقشه اي) و اطّالعاتاسنادي (كتابخانههاي اي بوده و اطّالعات مورد نياز، از روش
كتالي، ابزاري واقعي و دقيق در شناخت فرم شـهرها  اهاي پژوهش مبين آن بود كه مدل فراست. يافتهدست آمدهبه

 تركتالاو همچنين نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه بافت قديم شهر زنجان در قياس با بافت جديد آن، فر است
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  مقدمه
 و فكري تحوالت از گرفتن منشأ با جديد شهرسازي كه بود قرني گذشته، قرن
 گذاشتن كنار با جديد شهرسازي. شد زاده مدرن شهرسازي عنوان با مدرنيته، فلسفي

 و يكساني اساس بر را استانداردگرايي و مكانيزاسيون ژي،تيپولو و پيكرشناسي
             هرگونه كه ايگونهبه ؛داد رواج تكنولوژيكي انبوه توليد و اجتماعي يكنواختي

 لوكوربوزيه كه جا آن تا ؛دانستمي غيرمعقول و مضرّ را فرهنگي و انساني هايتفاوت
 در ؛بود زندگي ابعاد و جوانب همة در »انبوه توليد روح« آوردن وجودبه به، معتقد
 منطق يك وسيلةبه كه گرددمي يكساني ءيش شهرسازي، مدرنيستي تفكّر در شهر ،واقع

 تغيير در سر جديد، شهرسازي اي كهگونهبه. شودمي ساخته دنيا جاي همه در صنعتي
  .دارد آن در موجود عملكردهاي و فضاها و شهر از سنّتي تعاريف
 برپا دنيا يك رنگي در را خويش الگوي ،جديد شهرسازي ،ايانديشه چنينپاية  بر
 در آن، كاربست از ناشي نتايج و آثار و گيريشكل هايزمينه به توجه بدون و كندمي

 در الگو اين برداريگرته. گيردمي قرار تقليد مورد ما كشور جمله از كشورها، ديگر
 اساس بر كه شهرها جديد بافت زيرا ؛اميدانج كشور شهرهاي شدن قطبي به ايران،
 از كه گرفتند قرار كهني بافت با تقابل در شدندمي احداث مدرن شهرسازي الگوي

 شهرهاي به آسمان از كه هنگامي. «بودند برخوردار فركتال و ارگانيك ساختاري
تي بِ( »كنيممي مشاهده آن در وضوحبه را فركتال تصويري كنيممي نگاه مانتاريخي

  ).87: 1994ولونگلي، 
 فراكتالي ماهيتة دهند ننشا بلكه ؛باشد بصري اتّفاق يك تنها تواندنمي موضوع اين
  در تنها نه كه منسجم و پيوسته همبه ساختارهايي ؛شهرهاست گونه اين ساختار
 متّصل همبه محكم و قوي پيوندي با هم كوچك هايمقياس در بلكه بزرگ، هايمقياس
 چنين فاقد امروزي مدرن و شده ريزيبرنامه شهرهاي كه حالي در اين ؛استشده

 پيش از و مدرن شهرهاي حقيقت در). 122: 1387 مهاجري،( باشندمي ساختارهايي
. اندشده هندسي ساختاري با شكل يك و مرتبهبلند بناهاي و مساكن قرباني ماة انديشيد

 معابر در گام يا بزنيد قدم لندن هايابانخي در شما كه كندنمي فرقي ديگر كه طوريبه
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 هايبافت و شهرها برعكسِ. بگذاريد زنجان و تهران حتّي يا توكيو پاريس، نيويورك،
 به را عابر خمي و پيچ هر پسِ در نهفتهة تاز هايمنظره و رويدادها با كه شهري كهن

 و هندسي نظم دارد،مي نگه منظرة جديد و رويداد وقوع منتظر و داشته وا شگفتي
 بيننده در را آشنايي حس شهري، جديد هايبافت و مدرن شهرهاي غيرارگانيك ساختار

 هايبخش( مناطقي چنين گويد،مي مامفورد لوييز كه طوريبه ؛آوردمي وجودبه عابر و
 احساس موجب دارند، شهرهاة هم در مشترك ساختاري اينكه دليلبه) شهرها جديد
 گونههيچ و زنندمي قدم خود ديار و شهر در اي كهگونهبه ؛شودمي هاغريبه در آشنايي
 1388 همكاران، و بحريني( دهدنمي دست بيننده به هاآن در طراوتي و تازگيحس :

كارگيري الگوي شطرنجي هناشي از ب نظم ،اين بخش از شهرزيرا موروفولوژي  ؛)142
  . استساده نظمي كه در عين هندسي بودن،  ؛دهدرا نشان مي
هاي جديد كاربست الگوي هندسي و شطرنجي ساخت و ساز در بخش ،در واقع

اي تاب كرده و به بروز مشكالت عديدهآور و بوم گراي گذشته را بيشهرها، شهرتاب
تحرير درآمد كه با تبيين ة پژوهش حاضر با اين هدف به رشت ،بنابراين ؛استدامن زده
 ،)فراكتالياز نظر مدل ( رد بافت كهن شهر زنجانهاي مثبت و منحصر به فويژگي

 اندركاران مسائل شهريانديش مسئوالن و دستتلنگري بر اذهان و ضماير روشن
كشور باشد تا با توجه بيش از پيش به اين بخش از شهرهاي كشور، بار ديگر رشد 

بر اين  ود؛شها جلوگيري زاي آنبرونة زاي شهرها تجلّي يافته و از رشد و توسعدرون
 وردي،حق محلّات(تطبيقي محلّات قديم ة اساس، در اين پژوهش، به بررسي و مطالع

 مشكي، كوچه الله، هايكوي و محلّات( جديد و) بوروخ هفت و ارخي دگرمان شوقي،
  است.پرداخته شده فراكتاليشهر زنجان بر اساس مدل  )بهارستان

هاي كه دريابيم امروزه بافت(د شواهميت تحقيق حاضر زماني بهتر مشخّص مي
) باشندمي كه امروزه تنها گواهان مدنيت و شهرنشيني در شهرهاي كهن ديار ايران كهن
ن بومي ژيك و در نتيجه از دست دادن ساكناگزيني اكولويند جدايياعلّت حاكميت فربه

را به  به زوال دارند. عامل ديگري كه نگارندگان از درون پوسيده و رو متمولِو 
نوآورانه و تاحدودي ة پژوهش در رابطه با موضوع اين پژوهش ترغيب ساخت، جنب
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ن زيرا بررسي محقّقا است؛در مطالعات شهري كشور  فراكتاليكارگيري مدل هبديع ب
االتي كه ؤس نشان از ناچيز بودن كارهاي انجام شده در اين زمينه داشت. ،اين مقاله

چه تفاوتي بين بافت قديم و  از:، عبارتند ستهاآن بهتحقيق حاضر در پي پاسخگويي 
تحقيق، ة آيا بين محالت عرص وجود دارد؟ فراكتاليجديد شهر زنجان از نظر شاخص 

  متشابهي اختالف معناداري وجود دارد؟ از نظر شاخص خود
در فرهنگ لغات انگليسي به شكستن، تركيدگي، شكستگي پيدا كردن  1كتالافر ةواژ

  Fractusالتين  ةرا از واژ از لحاظ واژه، مندلبرات اصطالح فراكتالت. استرجمه شده
اين  ).41: 1388ي شكسته) گرفته است (جاللي و ابوالحسيني، امعن(به Fractumيا 
توسط  1976در سال  و شكل نامنظم شكسته شده باشدمعناي سنگي است كه بهبه ةواژ

اقليدسي زبان دقيقي ة پي برد كه هندس يووارد دنياي رياضيات شد.  بنوئيت مندلبرات
براي تفسير اشكال طبيعي نيست؛ زيرا نه ابرها كروي هستند و نه كوهها مخروطي 

صفر است و بعد ، بعد توپولوژيك يك نقطه ). وي بيان داشت46: 1381(ملك عباسي، 
نده و اما بعد پراك ؛يك و بعد توپولوژيك سطح دو است ،توپولوژيك يك خطّ مستقيم

نامنظّم از يك جسم (مانند خط ساحلي بريتانيا) كسري بوده و بين يك و دو است كه 
تعاريف زير براي فراكتال و  ).49: 1967مندلبرات، ( است فراكتالييك الگوي  ،در واقع

  :)97: 1385نوش، (كي استارائه شده فراكتاليساختارهاي 
گيري شكلي هاي اندازهو حالتها ساختار كالبدي يا هندسي كه در تمام مقياس -

 قطعه دارد.  نامنظم و قطعه

 ،باشندمي كه داراي ويژگي خود متشابه را هاي پيچيدهشكل ةمطالع ،در رياضيات -
 نامند.ميكتال افر

ها در             نظمي آنها اشكال پيچيده و نامنطم هستند كه پيچيدگي و بيفراكتال -
 هاي متفاوت مشابه است.مقياس

هيچ وجه منظم هاي هندسي اقليدسي، بهخالف شكلها اشكالي هستند كه برراكتالف -
ها ها در همة مقياسنظمي آناند و ثانياً ميزان بينيستند. اين اشكال اوالً سراسر نامنظم

                                                                 
1 - Fractal 
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 هاي گوناگون تكرار مقياس طور هندسي درها بهنظمي آنيكسان است و ثالثاً بي
 شود.مي

استفاده از توابع ايستا و اشكال فركتال با استفاده از فرآيندهاي پويا اشكال ايستا با 
ها به پويا، فرآيندهايي هستند كه حافظه دارند و رفتار آنشوند. فرآيندهاي توليد مي

هاي متشابهي دارند. مجموعه، خاصيت خودكتالاالوه اشكال فرعهب ؛گذشته بستگي دارد
هاي ها شامل مجموعهاند كه اين زير مجموعهشده هايي تشكيلفركتال از زير مجموعه

اند و تر هم تشكيل شدههاي كوچكها از مجموعهاين مجموعه مجدداًتر هستند. بزرگ
: 1393(ميركتولي و همكاران،  تر هستندهاي بزرگها نيز شبيه مجموعهاين زير مجموعه

بين اشكال طبيعي و ة بط، را»هندسه در فراكتال طبيعت«). وي در كتابش با عنوان 58
  ).46: 1386كند (بويل، ها را از طريق تعيين طول ساحل انگلستان معرفي ميفراكتال

  هاي مستقيم توسط مندلبراتگيري طول سواحل بريتانيا با پاره خطاندازه - 1جدول 
  تعداد واحدها طول واحد طول ساحل

1400 200 7  
1625 100 25/16  
2000 50 40  
2400  25  96  

  )46: 1386: بويل، مأخذ(

 اگرچه شهرها از نظر  كه ) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد2013كورت (
جا كه اين ولي از آن ،يادي با يكديگر دارندهاي زهاي جمعيتي و اجتماعي تفاوتويژگي
            سختي قابليت كمي شدن وهاي كيفي شهرها داللت دارند، بهها بر جنبهويژگي

خوبي در جهت ة ته بودن، سنجندفراكتاليهايي چون ميزان ولي مدل ؛يابندمي اييسهمقا
  .باشندسنجش كمي شهرها مي

با حاكميت ) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه 2012(لو و همكاران ژيائوشو
اساس ساخت  ،پارادايم شهرسازي مدرن در غرب، شهرسازي هندسي و شطرنجي

داد. استانداردزدگي ناشي از تسلّط اين پارادايم تاحدي بود كه به تشكيل  شهرها را
اندازه منجر شد تا به پايداري شهرها و هاي همگون و همطرّاحي و ساخت ساختمان
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 د؛ غافل از آن كه پس از مدت كوتاهي، چنين ها منجر شوحيات اجتماعي آن
بر آن كه دافع جمعيت  زيرا عالوه ؛چالشي نو گرديدند موجدخود  ،هاييساختمان

  .ها بودندبودند، فاقد روح و حيات مساكن قديمي و آشوب و پيچيدگي آن
 ي شهرهايي چون لندن، تاتنهاماهاي با استناد به تصاوير ماهواردر مقاله) 2011(بتي 

اين شهرها پرداخته است. از نظر وي  ،خودمتشابهي بيرمنگام به ارزيابي و قياس بعد و
باشد. وي كه در اين كننده در مورفولوژي شهري ميابهي عاملي تعيينخودمتش بعد

ميالدي استفاده كرده بود، به اين  2000و  1991هاي اي سالمطالعه از تصاوير ماهواره
            كه بخش قديمي شهرهاي مورد مطالعه از پيچيدگي بيشتري نسبت به  رسيدنتيجه 
  .وردارندها برخهاي شطرنجي و نوساز آنبخش

روشي  ،الگوي فراكتالي) در مقالة خود به اين نتيجه رسيد كه 2004( فرانخائوسر
. در اين مقاله از اين مدل استمناسب براي مقايسه مورفولوژي متنوع شهرهاي اروپايي 

براي شناسايي مورفولوژي شهرهاي بروكسل، ليون، اشتوتگارت، هلسينكي، برگامو و 
  .استاستراسبورگ استفاده شده

 از همواره شهري انسجام و پيچيدگي كه استآورده مقالة خوددر  )1387( مهاجري
. استبوده شهر در محوري مفاهيم و اصول از و ساختاري هايكيفيت تريناساسي

 مقياس لحاظ از متفاوتي سطوح در نيز و نماييبزرگ از ترازي هر در كه ساختارهايي
 ساختار( اندپيوسته همبه مناسب طرح كي اساس بر و محكم و قوي پيوندي با

 پايدار كيفيت اين فاقد اينكه دليل به ما معاصر شهري هايبافت كه حالي در). فراكتالي
  .نيستند شهري انسجام ايجاد به قادر اند،ساختاري

  شناسيها و روشداده
اي توصيفي و مقايسه - صورت تحليلي و به استتحقيقي موردي  ،تحقيق حاضر

ة مبتني بر دو مرحل ،روش تحقيق در اين پژوهش ،طور كلّيگرفته است. به صورت
  باشد:اصلي زير مي
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ت انجام اين تحقيق بر مبناي العات مورد نياز جهة گردآوري اطالعات: اطمرحل )الف
ة هاي حاصل از نقشها) و دادهنامهها، مقاالت، پايانكتابة اي (مطالعمطالعات كتابخانه
  است.دست آمدهدر دست اجراي شهر زنجان به طرح تفصيلي و

قبل را با ة دست آمده از مرحلالعات: در اين مرحله، اطالعات بهتجزيه و تحليل اط ب)
بر روي  فراكتاليرياضي مدل ة رابط اجرايدست آمده از اطالعات حاصل از نتايج به

 افزارط نرمها در محيحاصل از سنتز آنة محلّات مورد مطالعه تركيب كرده و نقش
ArcGIS ته بودن فراكتالياست. الزم به ذكر است كه در محاسبه ميزان دست آمدهبه

استفاده ) 2ة (رابطت از متشابهي محالبعد خودة و براي محاسب) 1(ة محلّات از رابط
ت ة اين روابط رياضي در محالبراي محاسب Excelدليل استفاده از برنامه گرديد كه به
ها             كالم از آوردن آن ةو اطالمنظور جلوگيري از تكرار روابط  بهو  مورد مطالعه

  نظر شد.صرف

    k-)/N(2(k+1)-[N(22]=logklog2-k+1)]/[log2k-logN(2-)(k+1)-Db =[logN(2[()        1ة (رابط

                                        )2(رابطة 

اعداد طبيعي  Kبعد فركتال و  Dتعداد شبكه،  Nشبكه، ة انداز k2باال،  در روابط
ها) ها (شبكهبراي شمارش خانه )1ة () رابط91: 1388هستند (قرخلو و زنگنه شهركي، 

          ر متغي 2تا  1بعد خودمتشابهي بين ، )2ة (رود. در رابطكار ميبه فراكتاليدر مدل 
              حاصل) ة ييرات كوتاه متغيير است. هر قدر اين عدد (نتيجتغة دهندباشد و نشانمي
تر نزديك 2چه به متغير و هرة تغييرات بلند دامنة تر باشد، نشان دهندنزديك 1مقدار به

  ).59: 1393(ميركتولي و همكاران،  2باشدر ميتغييرات كوتاه متغية دهندباشد، نشان

ة دهندر ايراني زنگان و شهر فعلي زنجان، نشانشهنگاهي به وضعيت فعلي كهن
واقعيت تلخي است. اگر بتوان مصداق زنگان را بافت قديم و زنجان را بافت مياني و 

                                                                 
شد لذا منجر مي طوالني شدن بحثبه  لعهمورد مطا براي تمام محلّات 2و  1نتايج روابط  ةاز آنجا كه ارائ - 2

 5، تنها به ارائة نتايج حاصل از آن كه در جداول Excelمحاسبات روابط فوق در محيط  ةنگارنده با نوشتن برنام
  آمده، اكتفا نموده است. 19تا 
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                   توان دو فضاي كامالً متضاد را تداعي نمود جديد حاشيه بافت قديم دانست، مي
شهر را ة اولية ستقرار در دل شهر، هست: پيشگفتار). بافتي كه ا1387(حبيبي و همكاران، 

گيري و تكوين آن در طول زمان، شكل داده و با الگوي ارگانيك حاكم بر شكل
ت محالة گذارد. اين بخش از شهر كه در برگيرنداي را به نمايش ميمورفولوژي پيچيده

ارخي وردي و دگرمانت يدي بوروخ، شوقي، حقاوليه و قديمي شهر همچون محال
باشد، با الگوي ساخت و ساز ت مورد مطالعه از بافت قديم در اين تحقيق) مي(محال

  شكل گرفته است.  صورت تابعي از شرايط محيطيارگانيك، به
شهر، محالت نوسازي و جديدي قرار دارند كه  ت قديمي و كهدر تقابل با محال

ي و شطرنجي صورت هندسهاي اخير و با الگوپذيري از شهرسازي مدرن، بههطي ده
توان به اين گونه مناطق مية اند. از جملدر حواشي و مناطق اطراف شهر شكل گرفته

هاي بهارستان، كوچه مشكي، الله اشاره ت مورد مطالعه در اين تحقيق چون كويمحال
صورت ت قديمي شهر، بهختار ارگانيك و مقياس انساني محالكرد كه در تقابل با سا

موتوري شكل ة عابر منظّم و با مقياس قرار دادن وسايل نقليهندسي و شطرنجي، با م
  اند.گرفته

  

  
  موقعيت عرصة مورد مطالعه در شهر زنجان –1 شكل

  بحث
در حالي كه  ؛توان ديدساختارهايي با مقياس مختلف مي ،در شهرهاي تاريخي

سعي در افزودن  ،شهرهاي معاصر با پايمال كردن ساختارهايي با مقياس كوچك
حذف تمامي فصول  ،ها دارند. يكي ديگر از اهداف مشخص مدرنيسمبزرگترين مقياس
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با مسيرهاي مستقيم و ها و جايگزين كردن آن فراكتاليهاي معماري با ابعاد مشترك
است. توجيه اين كار هاي منظم ساختمان بودهها با رديفچنين تقويت آنطوالني، هم

     دانند اين در حالي كه نمي ؛فتگي ظاهري شهرهاي قديمي بودهم از بين بردن آش
همراه نظمي پنهان براي زنده نگه نظمي ظاهري در حقيقت تركيبي سازمان يافته بهبي

   .)49: 1385 نوش،كي(است داشتن اين شهرها تا به امروز بوده

  
  )166 :2004خوالدي، مأخذ: ( كتالااي از ساختار شهري فرنمونه –6شكل 

كتال است كه داراي ساختارهاي به هم پيوسته و اسالينگاروس معتقد است شهري فر
مراتبي ها از خيلي بزرگ تا خيلي كوچك در يك نظم سلسلهمقياسة منسجم در هم

                   ؛شودمراتبي در يك شهر منجر به زنده بودن آن شهر ميباشد. ارتباطات سلسله
؛              باشندها ميداراي تعداد زيادي ارتباطات بين گرههاي زندهشهر ،عبارت ديگر به

طور اند. اين ارتباطات براي اين كه بهدر حالي كه شهرهاي مدرنيستي فاقد اين ويژگي
              هم دارند.هاي مجاور بهنياز به تنوع بسيار زيادي از گره ،طبيعي توسعه پيدا كند

  ).1: 1385 نوش،است (كيمانع از ايجاد شهرهاي زنده شده ،لكرديعمبندي تكمنطقه

  
  )80: 2005سيمكو، مأخذ: ( كتال با نظم طبيعيامدل پالن شهر فر –7شكل 
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  GISات در محيط ته بودن محلّفراكتاليارزيابي ميزان 
   هاي مورد مطالعهمحاسبة طول و عرض محالت و كوي

هاي قديم و جديد ته بودن بافتفراكتالييزان جا كه هدف اين مطالعه، بررسي ماز آن
باشد. بنابراين ها در اين زمينه با استفاده از بعد خانه شماري ميشهر زنجان و قياس آن

احي طول و عرض هاي مورد مطالعه و با مسعرصهة الزم بود تا با در دست داشتن نقش
            ترين طول و عرض، و با شناسايي بزرگ ArcGISافزار ها در محيط نرمآنة محدود

ها باشد، اقدام شود. محالت و كوية همة قالبي يكسان از مش كه دربرگيرندة تهيبه
احي طول و حاصل از مسة مطالع است.آورده شده )3(احي در جدول اين مس ةجنتي

دهد كه باالترين رقم طول و عرض هاي مورد مطالعه، نشان ميعرض محالت و كوي
  متر اختصاص دارد. 1000متر و عرض حدود  920كوچه مشكي با طول حدود به كوي 

  1:5000هاي مورد مطالعه در مقياس احي طول و عرض محالت و كويمس - 3جدول 
  حدود عرض (متر) حدود طول (متر) نام محله يا كوي

  9/193 3/359 شوقي
  503 704 دگرمان ارخي
  452 630 حق وردي
  793 3/879 يدي بوروخ
  1000 920 كوچه مشكي

  667 605 الله
  569 736 بهارستان

   3تهيه قالب كلّي مش
قالب مش ة ها با هم، نيازمند تهيهاي و قياس آنميزان فراكتاليته بودن عرصهة مطالع

هاي تحقيق در باشد و از طرف ديگر چون بنا بر آن بود كه عرصهاندازه مييكسان و هم
متر مورد مطالعه و قياس قرار  32و  16، 8، 4، 2، 1هاي هايي با ابعاد و اندازهمش

بندي دروني آن بر بنابراين الزم بود تا قالب مش طوري انتخاب شود كه تقسيم ؛گيرند
در  1024قالب مشي در ابعاد  ،به همين خاطر  ؛پذير باشداعداد فوق الذكر، بخش ةهم

، 2×2، 1×1هاي ه ابعاد مربعبندي دروني آن بمتر انتخاب شد. سپس با تقسيم 1024

                                                                 
٣ - Mesh  :شنابراين ب ؛شماري قرار داردهاي تحقيق بر مبناي بعد خانهفراكتاليته بودن عرصهة چون مطالعم   
 پذيرد.شود كه در ابعاد تعيين شده انجام ميتقسيم بندي دروني قالب يكساني اطالق مي به
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دست آمد. الزم هاي مذكور بهقالب كلّي در اندازه 6متر،  32×32و  16×16، 8×8، 4×4
ها در منظور جلوگيري از بروز اغتشاش در اندازه قالب كلّي مشبه ذكر است كه به

بندي قالب حاصل از شبكهة است. نتيجنشان داده شده 1:  5000، با مقياس 4جدول 
  خالصه كرد. 4توان در جدول متر را مي 1024×  1024ي مش در ابعاد كلّ

  بندي قالب كلّيهاي حاصل از شبكهابعاد، اندازه و تعداد خانه –4جدول 
  تعداد خانه شبكهةانداز بعد شبكه (متر مربع)

32 32 1024  
16 64 4096  
8 128 16384  
4 256 65536  
2 512 262144  
1 1024 1048576 

  هاگذاري دو به دوي مشهميرو
هاي ته بودن محالت و كويفراكتاليچون هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان 

مورد مطالعه و قياس محالت جديد و قديم شهر از نظر اين شاخص (مدل فركتال) 
         دست آمده در مرحله قبل (مرحله چهارم) راهاي بهباشد. الزم است تا مشمي
به دو روي هم گذاشته شوند، تا بر اساس آن بتوان به قياس مورد نظر  صورت دوبه

  نحوي انجام گيرد كهگذاري بايد بههمدست يافت. الزم به ذكر است كه اين روي
 متر) كامالً 2×2متر و  1×1هاي با ابعاد مختلف (مثالً در روي هم گذاري مش مش

  درستي انجام پذيرد.ته بودن بهاليفراكتميزان ة روي هم قرار گيرند؛ تا عمل مقايس

  دوييهاي دوهاي مورد مطالعه با مشهاي حاصل از تماس نقشة عرصهشمارش خانه
دويي، با استفاده هاي دوهاي مورد مطالعه بر روي مشپس از قرار دادن نقشه عرصه

         Select by Location ةو گزين Selectionو از طريق آيكون  ArcGISافزار از نرم
ها كه با نقشه محدوده مورد هايي از مشعمل خانه شماري (شمارش تعداد خانهبه

  .شودمطالعه برخورد دارد) اقدام مي
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  كوي بهارستان

  هاهاي حاصل از تماس كوي بهارستان با مششمارش خانه –5جدول 
  تعداد خانه شبكهةانداز مربع)بعد شبكه (متر

32 1024 303  
16 4096 1080  
8 16384 3798  
4 65536 13513  
2 262144 50632  
1 1048576 195933  

  

    

   

   
  

  هاحاصل از تماس كوي بهارستان با مش ةنقش –2 شكل
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  مشكيكوي كوچه
  هامشكي با مشهاي حاصل از تماس كوي كوچهشمارش خانه –6جدول 

 تعداد خانه شبكهةانداز مربع)(مترشبكه بعد
32 1024 343  
16 4096 1266  
8 16384 4591  
4 65536 16390  
2 262144 61276  
1 1048576 236250  

  
  

  

   

  
  هامشكي با مشحاصل از تماس كوي كوچه ةنقش –3 شكل
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  كوي الله

  هاهاي حاصل از تماس كوي الله با مششمارش خانه –7جدول 
  تعداد خانه  شبكه ةانداز  مربع) شبكه (متر بعد

32  1024  268  
16  4096  966  
8  16384  3472  
4  65536  12402  
2  262144  46581  
1  1048576  180064  

 

  

  

  
  هاحاصل از تماس كوي الله با مش ةنقش –4 شكل
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  ورديمحلة حق
  هاوردي با مشحقة هاي حاصل از تماس محلشمارش خانه –8جدول 
  اد خانهتعد  شبكه ةانداز  مربع) (متر بعد شبكه

32  1024  160  
16  4096  578  
8  16384  2129  
4  65536  7996  
2  262144  30030  
1  1048576  114457  

  

  

  

  
  هاوردي با مشحقة حاصل از تماس محل ةنقش –5 شكل
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  ارخيمحلة دگرمان

  هاارخي با مشهاي حاصل از تماس محلة دگرمانشمارش خانه –9 جدول
  تعداد خانه  شبكه ةانداز  مربع) بعد شبكه (متر

32  1024  189  
16  4096  669  
8  16384  2416  
4  65536  8829  
2  262144  32452  
1  1048576  123313  

  
  

  

  

  
  هاارخي با مشدگرمانة حاصل از تماس محل ةنقش –6 شكل
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  محلة شوقي
  هاشوقي با مشة هاي حاصل از تماس محلشمارش خانه –10جدول 

  تعداد خانه  شبكهة انداز  مربع) عد شبكه (مترب
32  1024  58  
16  4096  185  
8  16384  651  
4  65536  2369  
2  262144  8752  
1  1048576  33251  

  
  

  

  

  
  هاشوقي با مشة حاصل از تماس محل ةنقش –7 شكل
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  محلة يدي بوروخ

  هابا مش بوروخيدية هاي حاصل از تماس محلشمارش خانه –11جدول 
  تعداد خانه  شبكه ةانداز  مربع) بعد شبكه (متر

32  1024  462  
16  4096  1743  
8  16384  6752  
4  65536  25984  
2  262144  98109  
1  1048576  375872  

  
 

  

  

  
  هابوروخ با مشيدية حاصل از تماس محل ةنقش –8 شكل
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  متشابهي محالتمحاسبة بعد خود
شود. بعد متشابهي پرداخته ميبعد خود ةز انجام تحقيق به محاسبدر اين مرحله ا

شمارش خانه، گسترش يافتة شيوة محاسبة بعد اندازه و پوشاننده است و با استفاده از 
  گردد.محاسبه مي )2(رابطة 

  

  متشابهي كوي بهارستانمحاسبة بعد خود
  هارستانمتشابهي كوي بنتيجة حاصل از محاسبة بعد خود –12جدول 

  
  

  مشكيمتشابهي كوي كوچهمحاسبة بعد خود
  مشكيمتشابهي كوي كوچهبعد خودة حاصل از محاسبة نتيج –13جدول 

  
  

  متشابهي كوي اللهمحاسبة بعد خود
  متشابهي كوي اللهنتيجة حاصل از محاسبة بعد خود –14جدول 

  
  

  ورديمتشابهي محلة حقمحاسبة بعد خود
  ورديحق ةمتشابهي محلبعد خودة اصل از محاسبحة نتيج –15جدول 
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  ارخيمحاسبة بعد خود متشابهي محلة دگرمان

  ارخيمتشابهي دگرمانبعد خودة حاصل از محاسبة نتيج –16جدول 

  
  

  متشابهي محلة شوقيمحاسبة بعد خود
  شوقي ةمتشابهي محلبعد خودة حاصل از محاسبة نتيج –17جدول 

  
  

  بوروخمتشابهي محلة يديخودمحاسبة بعد 
  بوروخيدي ةمتشابهي محلبعد خود ةحاصل از محاسبة نتيج –18 جدول

  
  

بعد خودمتشابهي در محالت بافت قديم و  ميانگين حاصل محاسبةطور كلي، به
هاي بافت تري در محالت بافت قديم نسبت به كويجديد نيز از روند افزايشي منظم

 جديد حكايت دارد.

  بعد خودمتشابهي محالت بافت قديم و جديد ميانگين نتايج حاصل از محاسبة –19 جدول
 هاي بافت جديدكوي محالت بافت قديم حالت

32–16 81/1 85/1  
16–8 87/1 83/1  
8–4 89/1 83/1  
4–2 89/1 90/1  
2-1 92/1 94/1  
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  گيرينتيجه
 سه شهر زنجان اقدام شد.محله و كوي مسكوني  هفت ةدر اين پژوهش، به مطالع

وردي، حقو بافت جديد و محالت مشكي و الله جزكوي مسكوني بهارستان، كوچه
مطالعاتي انتخاب  ةعنوان نمونبوروخ از بافت قديم شهر بهارخي، شوقي و يديدگرمان
دگي منظور نشان دادن ميزان فراكتاليته و پيچياز مدل هندسي فراكتالي به شدند.

  دست آمد:نتايج زير بهافت استفاده شد كه ساختاري در ب
 هاي انتخاب شده نسبت به ته بودن بافتفراكتاليتر ميزان هايي با ابعاد كوچكدر مش -

 شود.تر بيشتر ملموس ميهاي بزرگمش

دهد كه محالت بافت دست آمده از محاسبة بعد خودمتشابهي نشان ميقياس نتايج به -
 باشد.تر ميديد شهر فراكتاليتههاي بافت جقديم نسبت به كوي

تواند نظم هندسي يا ارگانيكي متشابهي مية بعد خوداز آنجا كه اعداد حاصل از محاسب -
هاي مورد بنابراين با قياس نتايج حاصل از اين محاسبه در نمونه ؛ها را تبيين كندبافت

پيچيدگي  هاي جديد شهر ازتوان گفت كه محالت بافت قديم نسبت به بخشمطالعه مي
 بيشتر برخوردارند.

دهد كه هاي مورد مطالعه نشان ميمتشابهي در نمونهبعد خود نتايج حاصل از محاسبة -
ها، در محالت بافت قديم از نظم بيشتري هاي دودويي مشفاصلة عددي بين حالت

 هاي نوساز شهر برخوردار است.نسبت به كوي

ت بافت قديم و جديد نيز از روند بعد خودمتشابهي در محال ميانگين حاصل محاسبة -
هاي بافت جديد حكايت دارد تري در محالت بافت قديم نسبت به كويافزايشي منظم

توان دريافت كه از نظر ميانگين محالت نيز، جدول مياين با دقت در ). 19(جدول 
 باشند.هاي بافت جديد ميتر از كويتهفراكتاليمحالت بافت قديم 

در  فراكتاليتوان گفت تفاوت بين كمينه و بيشينة شاخص مي )19(استناد جدول  هب -
  باشد.مي )11/0ها و محالت بافت جديد () كمتر از كوي9/0محالت بافت قديم (
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