
ISSN: 2538-4384; Geographical Researches. 2020;35(1):73-81. DOI: 10.29252/geores.35.1.73

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2020, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attri-
bution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and 
Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Analysis of Physical Transformations of Mashhad 
Metropolis (Toos and Binalood Area) Using Chaos Theory

[Alvani SM; 1995] Chaos theory or ultimate order and management; [Ashrafi N; 2016] Recognition of 
islamic urbanism and architecture with chaos theory and fuzzy rule; [Ayati H, et al; 2016] Analyizg the 
effect of urban physical factors on religious tourism development case study: Shiraz; [Bauer W, 
Makenzie CD; 2001] Cancer detection on a cell-by-cell basis using a fractal dimension Analysis; 
[Delkhosh M; 2017] Introducing fractals and later fractions; [Triantakonstantis DP; 2012] Urban 
growth prediction modeling using fractals and theory of Chaos; [Elmizadeh H, et al; 2014] Investigation 
of fractal theory in river geomorphology case study: Zarrineh River; [Elmizadeh H, Mahpeykar O; 2015] 
Investigation of fractal theory in Zarrineh River using box counting method; [Faghih N; 1997] Chaos in 
dynamic systems and evolution in management system; [Farhudi R, et al; 2015] Analysis of urban 
spirawl of the city of ...; [Fattahi MH, Talebzadeh Z; 2017] The relathionship between watershed 
compactness coefficient and the fractal characteristics; [Farnahad; 2005] Master plan of Mashhad area 
Mashhad: Department of Housing and Urban Development; [Goodarzi Gh, Haghani T; 2015] Evaluation 
of urban texture scattering using fractal geometry model and complexity theory to find urban 
development patterns case study: District 20 of Tehran; [Baish JW, Jain RK; 2017] Fractals and cancer; 
[Karam A; 2010] Chaos theory, fractals and linear systems in geomorphology; [Majedi H, et al; 2012] 
The analysis of factor influencing physical urban growth for large cities of Iran; [Mirkatouli J, et al; 
2014] Explanation of fractal geometry in geography and urban planning; [Pilehvar AA, Pourahmad A; 
2004] The trend of the growth and the development of the metropolitan cities case study: Mashhad 
city); [Rahnama MR, Aghajani H; 2012] Spatial planing of Khorasan Razavi province; [Rahnama MR, 
Asadi A; 2014] Analysing of spatial distribution of the home price in Mashhad city; [Ramesht MH; 2003] 
Chaos theory in Geomorphology; [Rostayi SH, et al; 2016] Studying the key influencing factors on the 
growth of large cities case study: The city of Urmia; [Saidi A; 2011] Rural - urban relations and links in 
Iran; [Salingaros NA; 2014] City connecting the fractal; [Salingaros NA; 2018] City from the perspective 
of fractal geometry; [TJ Cartwright; 1991] Planing and chaos theory; [Paszto V, et al; 2011] Fractal 
dimension calculation for CORINE land-cover evaluation in GIS - A case study; [Yingchun C; 2014] 
Preliminary plan to constract an eco-city on chaos theory

Aims & Backgrounds Physical texture of urban areas can have chaotic behavior due to their non-
linear and unpredictable characteristics. The theory of chaos in urban development attempts to explore 
physical development which has fractal geometry, as a non-linear, sensitive to preliminary conditions 
and generalizable to different scales with an emphasis on geometric aspects of it. In this study, with the 
aim of achieving the physical growth pattern, the physical status of a part of Mashhad urban complex has 
been investigated and analyzed as a coherent whole with homogeneous function (tourism).
Methodology The research method in this study is analytical-descriptive. In order to achieve the goals 
of the research, the urban fabric of a designated area has been studied with the help of up-to-date maps 
and specialized software. Scaling has been adhered to as a generalizable process, therefore, this research 
is one of the applied research.
Findings With respect to scaling, the correlation coefficient between the geometric parameters indicates 
a significant relationship between these parameters. The fractal spectrum of the study area at various 
scales (whole and component) indicates the autopsy of the study body and describes its process.
Conclusion As a result, physical growth process in the studied area is chaotic and it follows a specific 
growth pattern at different scales. Far from the populated cores (Mashhad, Toos, Torghabeh and 
Shandiz), physical geometry tends to be linear, and it is also in relation to transport arteries’ geometry.
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 چکیده  
زمینه  و  حوز   ها:اهداف  کالبدی،  لحاظ  بودن  هبه  دارا  به  توجه  با  شهری  های 

پیش غیرقابل  و  غیرخطی  میخاصیت  دارای  بینی  باشند.  توانند  آشوبناک  رفتار 
عنوان یک مقوله  نظریه آشوب در توسعه شهری سعی دارد، توسعه کالبدی را به

اولیه و به شرایط  های مختلف مورد  قابل تعمیم در مقیاس  غیرخطی، حساس 
فراکتال   هندسه  دارای  که  دهد  قرار  هدف  است مطالعه  با  تحقیق  این  در   .

لبدی بخشی از مجوعه شهری مشهد  دستیابی به الگوی رشد کالبدی، وضعیت کا 
عنوان یک کل منسجم و یکپارچه با کارکرد متجانس )گردشگری( مورد بررسی  به

 .  تو تحلیل واقع شده اس 
جهت رسیدن  . توصیفی است-روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی شناسی:روش 

نقشه کمک  با  نظر  مورد  محدوده  کالبد  تحقیق،  اهداف  ببه  و  ه  های  روز 
بندی جهت رسیدن  مورد مطالعه قرار گرفته است. مقیاس  افزارهای تخصصینرم

به تعمیم  قابل  روند  یک  این  به  رو  این  از  است،  شده  رعایت  اصل  یک  عنوان 
 . استپژوهش در زمره تحقیقات کاربردی 

مقیاس  ها:یافته  رعایت  هندسی،  با  پارامترهای  بین  همبستگی  ضریب  بندی، 
معنشان رابطه  وجود  پارامترها  دهنده  این  بین  حوزه  است نادار  فراکتال  طیف   .

مقیاس در  مطالعه  نشانمورد  اجزاء(  و  )کل  مختلف  بودن  های  خودمانا  دهنده 
 نماید. کالبد مورد مطالعه بوده و روند آن را تشریح می

رشد     گیری:نتیجه  روند  در  مطالعه  مورد  حوزه  که  است  آن  از  حاکی  نتایج 
آشوبناک   کالبدی مقیاس  در  و  استکالبدی،  رشد  الگوی  یک  از  مختلف  های 

های جمعیتی )مشهد، طوس، طرقبه و  گرفتن از هستهکند. با فاصلهتبعیت می
خطی سمت  به  کالبد  هندسه  با  شاندیز(  هندسه  این  که   دارد  گرایش  شدن 

 . استهای حمل و نقل مرتبط هندسه شریان
 کالبدی، تئوری آشوب، طیف فراکتالوعه شهری مشهد، تحوالت ممج :ها کلیدواژه 
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   مقدمه 

اخیر سال  پنجاه  به  در  شهر  به  شهر  نگرش  به  ماشین،  یک  عنوان 
تا    .[Salingaros, 2018]عنوان یک ارگانیزم تبدیل شده است  به

د پیش  چند  مجموعههه  را  جهان  سیستمدانشمندان  از  هایی  ای 
طبیعتمی جبری  قوانین  با  مطابق  که  کامال    دانستند  طریقی  به 

پیش قابل  و  علم  مشخص  پیشرفت  با  اما  است  حرکت  در  بینی 
طبیعی   رویدادهای  از  وسیله  بسیاری  به  توجیه  قابل  دیگر 

نبودند  دیدگاه قبلی  گرایانه  جبری  در    . [Ashrafi, 2016]های 
حول در  ، این تحولی بزرگ در علوم طبیعی رخ داده های اخیر تدهه

ت گرفته  ، به وسیله دانشمندانی صور هاتبیین پدیده  شیوه درک و
تبیین این  از  پیش  که  قالباست  در  را  خود  و های  منظم  های 

ها این ایده.  [Mirkatouli et al, 2014]کردند  مشخص ارائه می
تئوری  و عقا نامیده میید جدید  این  شود و جنبهپیچیدگی  از  ای 
تئوری آشوب یا نظم  ،  ه توجه همگان را به خود جلب کردهعلم ک
نظمی سعی دارد  نظمی نام دارد. نظریه آشوب یا نظم در بیدر بی

پر ا محیط  در  پیچیده  مسائل  حل  وبزار  و   آشوب  تغییر  از    آکنده 
 .  [Karam, 2010]تحول امروز و فردا را در اختیار انسان قرار دهد 

، پرتوافکنی خود را از  هابه کارگیری نظریه آشوب و فراکتال امروزه  
علو نظریهعرصه  در  و  نهاده  فراتر  فیزیکی  توضیح  م  و  پردازی 

عی از علوم  توسعه در گستره وسی  ، رشد وهای تغییر، تحولپدیده
پژوهش شناختی،  علوم  و  ظهور  رفتاری  منصه  به  را  نوینی  های 

 . [Faghih, 1997]رسانیده است 

در سال   بار  اولین  برای  آشوب  در    1965تئوری  لورنز  ادوارد  توسط 
کرد.  هواشناسی   تبدیل  علم  یک  به  را  آن  وی  و  رفت  کار  به 

[Ramesht, 2003] .    از زمانی که اصول اولیه مندلبورت در مورد
نشر   فراکتال  بعد  و  فراکتال  بههندسه  است  با شده  ابزاری  عنوان 

است شده  ساخته  اشیاء  شکل  توصیف  برای  ابزار    ارزش  این 
ب زمین  علوم  در  زیادی  آن  ه  محبوبیت  در  که  علومی  آورد،  دست 

 Paszto et]معیارهای هندسی اشیاء دارای اهمیت اساسی است  

al, 2011].   
، گرایش  باز طراحی شهرها  و  نوگرا در طراحیپس از شکست تفکر  

ن آرمانی مهم در تفکر نو گرایانه، به  عنواسازی بهساده  سادگی و   به
باخت رنگ  نظراتدریج  صاحب  امروزه  این .  به  شهری  طراحی  ن 

رسیده که  نتیجه  سادهاند  پدیده  یک  نیشهر  با  ای  بتوان  که  ست 
ارتقاء  ساده را  آن  و کیفیت  نموده  را حل  آن  مسائل  از  سازی  داد. 

نگرش که  روست  نویناین  ماهیت   های  بر  که  سادگی،  بر  نه 
ر نحوه برخورد خاص  ، بهای پیرامون و در این راستاپیچیده پدیده
 .  [Salingaros, 2018]کید دارد أ هایی تبا چنین پدیده

نظام   یک  شهری  فیزیکی،  رشد  ابعاد  شامل  که  است  پیچیده 
محیطی   و  اقتصادی  .  [Majedi et al, 2012]  استاجتماعی، 

 بی ویژگی پیچیده، ساختار با شهری هایسیستم ویژگی ترینمهم

  شود می مشاهده نیز های غیرخطیسیستم سایر در کهاست    نظمی
[Rahnama & Asadi, 2014]  .نوعی بی آشوب  و  نظمی 

بیبی در  نظم  یا  منظم  استنظمی  که  بی  .نظمی  رو  آن  از  نظم 
وعی بینی است و منظم بدان جهت که از ننتایج آن غیرقابل پیش 

است   برخوردار  در [Alvani, 1995]قطعیت  چیز  همه  البته   .
از پدیدهزندگی آشوبگونه   اما بسیاری  برنامهنیست،  ریزان هایی که 

، الگوهای کاربری زمین و  کار دارند نظیر رشد جمعیت  با آن سر و
پیشتراف قابل  نه  و  قوانین  تابع  نه  هستند  یک  بینی 

[Cartwright, 1991] . 
آن سیستم نظم   که  است  آن  معنای  به  آشوبناک  داخلی سیستم 

سیستماتیک  ساختاری  روابط  سطوح    دارای  در  شباهت  و  درونی 
به خود است  مختلف واژه    .[Yingchun, 2014]، یعنی شباهت 
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اشیاء هندسی پیچیده که  برای    مندلبورتتوسط  کتال  افر  توصیف 
از باالیی  شد    درجه  ابداع  دارند  تشابهی   & Fattahi]خود 

Talebzadeh, 2017].  فراکتال که  در  است  فراکتال  بعد  این  ها 
زیرا   مقیاس،  نه  و  است  اندازهمهم  هر  فر در  بعد  حفظ  ای،  اکتال 

بیانگر خاصیت  می  Elmizadeh et]  استاصلی فراکتال  شود و 

al, 2014]ب برای  یک  ه  .  از  ریاضی  دقیق  تعریف  آوردن  دست 
باید  مقیاس،  فراکتال نامتناهی اعمال شود    دقیقا در مقیاسبندی 

[Baish & Jain, 2014]  . 
ترکیبی    درحقیقت فراکتال شکل هندسی یا جسم طبیعی است که

 های زیر است : از ویژگی
ن  های مختلف ممکالف( قطعات آن جز در مواردی که در مقیاس

مان شکل یا ساختار کلی را ، هاست کمی تغییر شکل داشته باشند
 . (1)شکل   دارند

 

 
در  نمونه  (1شکل   کلی  ساختار  )حفظ  طبیعت  در  فراکتال  اشکال  از  ای 
 های مختلف( مقیاس

 

باقی می  ب( فرم آن در هر مقیاسی  نامنظم    ماندبسیار پراکنده و 
 ( 2 )شکل

 

 
رسی خشک  (2شکل   زمین  فراکتالی  بیشکل  و  پراکندگی   ( هر  شده  در  نظمی 

  مقیاس(  
 

متمای   ج( عناصری  پوشش  ز  شامل  را  وسیعی  طیف  که  هستند 
   .دهند و مقیاس متنوعی دارندمی

 د( ساختار تکراری دارند  
 . [Mirkatouli et al, 2014]ه( ابعاد جزء به جزء دارند  

 نهایت گرفته تا های مختلف از بیتکرار یک قاعده ساده در مقیاس
مجموعه پیچیده میصفر،  ماهیت آفریندای  فراکتال یک  بنابراین   .
علوم فیزیکی  . در ریاضیات و  [Salingaros, 2014]پیچیده دارد  

مفاهیم اقلیدسی کالسیک نظیر    اند که پاسخدر قرن حاضر دریافته
یامحیط،  طول و  مساحت سطح  اجسام وجود    ،  برخی  برای  حجم 
اندازه  .  [Bauer & Makenzie, 2001]  ندارد و  شاخص 
مقیاس  کمی همانندیسازی  خود  و  فراکتال  فراکتال  بعد   ،(D) 
است    است محاسبه  قابل  ریاضی  روابط  طریق  از   ,Karam]که 

مع[2010 فراکتالی  بعد  درجه  .  آن  در  که  است  مناسب  یاری 
دارد بی مطابقت  جسم  توسط  فضا  اشغال  میزان  با    نظمی 

[Salingaros, 2018]  ارد در حالی که  د  1. یک خط مستقیم بعد
فرا منحنی  می  ،کتالیک  چرخش  و  منحنی  اندازه  به    تواندبسته 

اگر یک منحنی فراکتال تمایل به  را در بر بگیرد    2و    1بعدی بین  
بعد  پ سمت  به  باشد  داشته  یک  رودمی  2رشدن  این  بر  عالوه   .

 ,Triantakonstantis]شود  نزدیک می  3منظره فراکتال به بعد  

2012] . 
مجموعه شامل  برای  به   Nای  جهات  همه  در  شده  مقیاس  قطعه 

فاکتور   یک  بعد  rوسیله   ،D    وسیله میبه  تعریف  شود  زیر 
[Delkhosh ,2017]  . 

 𝐷 = −
𝐿𝑜𝑔 𝑁

𝐿𝑜𝑔 𝑟
  

 

 
های  قطعه در مقیاس   Nتغییر مقیاس و پوشش هندسه مورد نظر با   (3شکل  

 مختلف
 

فرمول    (lim)کتال به شیوه شمارش جعبه در حقیقت حد  ابعد فر 
ها به سمت عدد  جعبه  یا همان واحد   rوقتی که    استشماره یک  

کند میل  آن  صفر  افقی  محور  که  نموداری  در   .Ln(r)    محور و 
آن   همبستگی  (.  4)شکل    است  Ln(N)عمودی  ضریب  وجود 

مقیاسقابل در  فاکتور  قبول  دو  بین  متفاوت  و    Ln(r)های 
Ln(N)   بیانگر آشوبناک بودن مقوله موردمطالعه به لحاظ هندسی

  به عنوان بعد فراکتال است. D کهاست 
ن  ها با استفاده از هندسه فراکتال منجر به یافتمطالعه شکل شهر 

 شود الگوهای غنی از ساختار آنها می
توس براساس  الگوی  است.  پیچیده  بسیار  شهرها  فضایی  عه 

مجموعههای  اندیشه شهر  عپیچیدگی،  و  اجزاء  از  نیست  ای  ناصر 



   ــ   محمد همائی فر ــ ــــــــــــــــــ ــ و همکاران ـــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پیچیده درهم  بافت  در یک  بلکه  مختلف  اجزاء  میان  ارتباط  از  ای 
پی این  میزان  بررسی  برای  است  یکی شده  و  متحد  از  کل  چیدگی 

 . [Goodarzi & Haghani, 2015]شود بعد فراکتال استفاده می
 

 
     [Box-counting]  بعد فراکتال به روش شمارش جعبه  ( 4شکل  

 
نظام   کلیدی  مسائل  از  و  یکی  گسیخته  لجام  رشد  ایران  شهری 

شهر بی است  برنامه  سرزمین  جغرافیایی  پیکره  در  بزرگ  های 
[Rostayi et al, 2016]ال فضایی .  توزیع  از  حاصله  گوی 

یاد  فعالیت  شهر  شکل  یا  فرم  به  آن  از  که  شهری  انسان  های 
  متغیر شهرها همیشه در حال تغییر وشود بنا بر ماهیت پویا و  می

 .  [Farhudi et al, 2015] دگرگونی بوده است
شناخت هندسه کالبد یک شهر و نحوه رشد آن در بستر زمان یکی  

مهم چالشاز  برنترین  در  عامل  امهها  خود  که  است  شهری  ریزی 
س استئایجاد  حوزه  این  در  فراوان  این واالت  دقیق  شناخت   .

به و  آن  هندسه  آن  آینده  تبع  از  حاصل  واقعنگری  موثر  شدن  در 
مقیاسطرح در  توسعه  مختلفهای  بسیار    های  اهمیت  حائز 

های های حاصل از مدل عدم کارآمدی استفاده از نگاه  .استفراوان  
لزوم    هستند های امروز  و غیر قابل انعطاف که مبنای طرح  خطی

دیدگاه استورود  شهری  مسائل  به  جدید  شههای  به  نگاه  به  .  ر 
  عنوان یک سیتم پیچیده و استفاده از تئوری آشوب و به تبع آن 

ای جدیدی پیش روی محققان در  استفاده از هندسه فراکتال پنجره
جهان پیچیده امروز گشوده است. در این تحقیق با هدف شناخت 

است   شده  آن  بر  سعی  مطالعه  مورد  حوزه  کالبدی  رشد  که  روند 
بودن بررسی    آشوبناک  مورد  و  آن  گیرد  منظرقرار  این  هندسه   از 

درک    استمختلف نیز    هایاکم بر آن که قابل تسری در مقیاسح
هدف   این  با  استفادهشود.  مورد  تئوری  مطابق  مهمو  که    ترین ، 

خصیصه تسری  آن  مقیاسویژگی  در  سعی ها  است  مختلف  های 
ها  ایی با عملکرد همگن اما در مقیاسشده است یک حوزه جغرافی

و  و   منسجم  کل  یک  تشکیل  توانایی  که  مختلف  های  زمینه 
واجزاء در کل  تسری  قابل  و  را    کارکردی حول یک صفت مشترک 

از این رودارند مورد مطالعه قرار گیرد با توجه به نقش کالنشهر    . 
به کانونمشهد  یک  است   عنوان  شده  سعی  مهم  گردشگری 

کاهمگن این  با  متناسب  در مجموعه شهری  اجزاء  مهم  ترین  نون 
شود درانتخاب  دارای   .  بینالود  حوزه  مشهد،  شهری  مجموعه 

و حوزه طوس  جاذبه دارای  های طبیعی  کنار خصایص طبیعی  در 
در  جاذبه فرهنگی  و  تاریخی  گردشگری  های  به    هستندبخش  که 

یک   مشهد  کالنشهر  بههمراه  را  همگن  و  منسجم  ن  عنواکل 
 .  اندمحدوده مورد مطالعه تشکیل داده

   شناسی روش 
ا انجام  از  هدف  که  آنجا  روند  یاز  درک  و  شناخت  پژوهش  ن 

تحوالت کالبدی و هندسه حاکم بر یک حوزه جغرافیایی در جهت 
قات  یث هدف در زمره تحقیق از حین تحقی، این استتوسعه سرزم 

 یرد. گیقرار م  یکاربرد
. از آنجا که در  است تحلیلی -یف ین پژوهش توصیق در ایروش تحق

پژوهش  یا بهیژگی  ون  هندسی  استفاده  یعنوان  های  شاخص  ک 
تجز عمده  است  ویشده  نلیتحل  ه  ایها  در  سامان  یز  جهت  ن 

منظور  یبد  اند.یافته نرمن  نرم  Harfa5.5افزار  از  یک  افزار  که 
بودن یا  حلیل اشکال به منظور درک فراکتالتخصصی در تجزیه و ت

بودن  وه بر درک آشوبناک. عالنبودن آنها است بهره برده شده است 
افزار  بودن مقوله مورد مطالعه این نرمسیستم و به تبع آن فراکتال

ترسی  و  فراکتال  بعد  محاسبه  موارد  در  دیگر  و  آن  طیف  نمودار  م 
 .  کاربرد فراوان داردمنظور تجزیه و تحلیل هندسی به

افـزار تصـویر هـا مبنـای محاسـبات و ورودی نرمدر تجزیه و تحلیل
ه هـای مختلـف اسـت کـمطالعه در مقیاس الی از حوزه مورددیجیت

افزار جـانبی آن نرمهای یکپارچه و بروز با کمک این تصویر از نقشه
ها سـبب شـد بودن نقشـهروزبودن و یکپارچـههشود. لزوم بتهیه می

ها ازحوزه مورد مطالعه اقدام شود. ایـن منظور تهیه این نقشهکه به
ر میســ GISهای موجــود در محــیط نقشــه بروزرســانیبــا  امــر مهــم

که توسـط ایـن   های هوایی بروزگردید. در این روند با کمک عکس
، یکپارچه و با کیفیت باال تهیه شـده زمین مرجع  افزار به صورتنرم

های شـهری سـاخته شـده بـه ودند تحوالت کالبدی در قالب بلوکب
مشاهدات   در این روند  .موجود افزوده شدند  های زمین مرجعنقشه

تر این مقوله کـامال فیزیکـی و میدانی و ثبت آنها در شناخت دقیق
، با توجه به مبانی نظـری.  ثیرگذار بودأت  قابل مشاهده بسیار مهم و

و تجزیه و تحلیل   آوریدر جمعبندی و تفکیک کل و اجزاء  مقیاس
 .شده است اطالعات رعایت

آن   فضایی  سازمان  و  مطالعه  مورد  حوزه  انجام شناخت  روند  در 
. حوزه مورد مطالعه شامل بخش  پژوهش بسیار حائز اهمیت است

مرکزی یعنی کالنشهر مشهد و حوزه پیرامونی شامل حوزه طوس با  
، با کارکرد  های طبیعیشهرستان بینالود با قابلیت   ریخی و قدمت تا

های کید بر کانونأ این تحقیق ت. در  استنسبتا همگن )گردشگری(  
های ما  جمعیتی )کالنشهر مشهد، طوس، طرقبه و شاندیز( و حوزه

 . (6 و 5 )شکل استبین آنها 
کانون  و  واقع،کالنشهرها  در  پیرامونی،  نظام  ه  های  یک  مچون 

می عمل  مرتبط  مشهد  .  [Saidi, 2011]کنند  فضایی  شهر 
 شهر این.  است ایران شمال شرق و شرق تیجمعی کانون ترینبزرگ

ژئوپلیتیکیموقعی دلیل به  نشین شیعه شهر ترینبزرگ خود، ت 

 و مرکزی آسیای چین، مذهب ی سن مسلمانان  و غربی آسیای

ب افغانستان میه  نیز   ,Pilehvar & Pourahmad]  رودشمار 

2004].   
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تشکل از شهر مشهد و  م   ،ای جغرافیاییمجموعه شهری مشهد پهنه
تولیدی،جمعیتیمراکز   در    ،  پیرامون آن که  خدماتی و گردشگری 
کالبدی   تعامل و  اجتماعی  اقتصادی،  متقابل  ارتباط  و    -مستقیم 

با یکدیگر قرا از سکونتفضایی  ، فعالیت و ر دارند و نظام واحدی 
آینده   و  حال  در  را  میخدمات   ,Farnahad]  دهندتشکیل 

2005]  . 

 فرهنگی، اجتماعی،   اقتصادی، ابعاد با  گسترده فعالیتی گردشگری،

شهر مشهد از    [Ayati et al, 2016]  تاس محیطی البته و سیاسی
جاذبه و  منابع  نظیر نظر  کم  نواحی  از  گردشگری  و  زیارتی  های 

نزدیکی مکانی )فیزیکی(    .المللی استکشور با عملکرد ملی و بین
  شودیضرورتا به تکامل و یکپارچگی کارکردی آنها منجر نم  شهرها

[Rahnama & Aghajani, 2012]  . 
 

 
موقعیت حوزه مورد مطالعه در مجموعه شهری مشهد  (5شکل  

 

 
 بینالود نسبت به کالنشهر مشهد      های طوس وموقعیت نسبی حوزه (6شکل  

 

 ها  یافته 
تکیه بر بعد هندسی و فیزیکی    HARFAافزار  نرماز آنجایی که در  

روز از وضعیت کالبدی حوزه مورد مطالعه های بهست تهیه نقشها
الزامات کمک    از  به  منظور  بدین  است.  بوده  پژوهش  انجام 

نرم  هوایی  یهاعکس از  استفاده  و  باال  کیفیت  و    GISافزار  با 

بدی حوزه  روز از وضعیت کالهای بهنقشه  AUTO CADهمچنین  
گردید تهیه  مطالعه  کمک  .  مورد  با  نقشه  این  بعد  گام  در 

گرمن نرمافزارهای  استفاده  مورد  فرمت  به    HARFAافزار  رافیکی 
همانطور که قبال بیان شد مطابق اصول تئوریک وجود   تبدیل شد.

  Ln(r)و    Ln(N)معنادار بین دو فاکتور    همبستگی قابل قبول و 
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نمودار آشوبناک  در  مبین  همربوطه  وجود  عدم  و  مبستگی  بودن 
 . بودن مقوله مورد مطالعه استبین این دو فاکتور نفی آشوبناک

 
 در مقیاس کل و اجزا  Ln (N) و Ln (r)ضریب همبستگی بین  ( 1جدول 

 

  و  Ln(n)مربوط به میزان همبستگی دو فاکتور    7  و شکل  1  جدول
Ln(r)  ح کالبدی  هندسه  حوزهدر  و  مرکزی  پیرامونی وزه  های 

های  مطابق پیش فرض  .استطرقبه و شاندیز((  )  )طوس و بینالود 
نمودار  افزارنرم این  داده،  جدو  در  مندرج  آن  از  حاصل    1  لوهای 

مقوله این  با مبین  که  قابل  ست  همبستگی  رابطه ضریب  قبول 
 . داردی بین دو فاکتور مذکور وجود معنادار 

 
 در مقیاس کل    Ln (r)و   Ln (n)نمودار همبستگی بین  (7شکل 

 
طرح  مقید چهارچوب  به  و نبودن  )حریم  شهری  توسعه    های 

مطامحدوده مورد  حوزه  به  یکپارچه  نگاه  و  این  (  بارز  ویژگی  لعه 
ها  نقشه،  هاند تهیه دادههای فراوانی در روکه چالش   استتحقیق  

 یجاد نمود ولی این نوع نگاه به واقعیت نحوه رشد کالبدی ا  غیره  و
وزه مورد مطالعه بندی حپردازد تقسیمهای کالنشهری بهتر میحوزه

 جهت درک هر چه بهتر حدفاصل    ، پیرامونی وبه سه بخش مرکزی
 (. 8 )شکل  واقعیت رشد کالبدی حوزه مورد مطالعه انجام گردید

 

 
 های توسعه شهری حدفاصل وچهارچوب طرحبندی حوزه مورد مطالعه به سه بخش مرکزی، پیرامونی و حوزه تقسیم  (8شکل 

 
بیان شد  همانطور توسعه    که  دارای  لحاظ هندسی  به  که  اشکالی 

بعد   دارای  هستند  در  هستند  فراکتالآشوبناک  فراکتال  بعد   .
شکل ماهیت  میحقیقت  بیان  را  مقیاس  از  فارغ  )و،  قابل    کند 

مقیاس دیگر  به  طیف (.  استها  تسری  فراکتال،  بعد  بر  عالوه 
کل  فراکتال هندسه  در  بعد  مق)پراکندگی  و  فاکتور  (  دو  این  ایسه 

 .ها قرار گرفتهای مختلف مبنای تجزیه و تحلیلمهم در مقیاس
حقیقت طیف فراکتال در کنار بعد فراکتال که یک شاخص صرفا  در 

را به هندسه حوز   که  استعددی ست مبین یک روند    ریاضی و ه 
ملموس بسیار  می  شکل  شکل    .کند بیان  بیانگر    9در  افقی  محور 

  .استها و محور عمودی بعد فراکتال مربوط به آن تراکم واحد

 نام حوزه مورد مطالعه 
کل حوزه مورد  

 مطالعه 
 حوزه طوس  حوزه طرقبه  حوزه شاندیز 

  ضریب همبستگی بین 
Ln (r)  وLn(N) 

های  کید بر جعبه أ )با ت 
 سیاه رنگ( 

99998 /0 99999 /0 99999 /0 1 

ضریب همبستگی بین  
Ln (r)  وLn(N) 

های  کید بر جعبه أ )با ت 
 سفید رنگ( 

99214 /0 99542 /0 99613 /0 98543 /0 
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( )مقیاس کالن مورد مطالعهطیف فراکتال کل حوزه  (9شکل  

  

 
   نقل  های اصلی حمل ووضعیت کالبدی حوزه مورد مطالعه و هندسه شریان ( 10شکل 

 

اولیه کالنشهر مشهد   به سمت هسته  نهر چه  مورد  و  قاط شهری 
شود و هرچه از  شویم تراکم واحدها بیشتر میمطالعه نزدیکتر می

هسته میمرکز  دور  کاهشها  واحدها  تراکم  تمام  یابدمی   شویم   .
دارای تشابه نمودارهای مربوط به کل واجزاء، در حوزه مورد مطالعه  

 . هستندمعناداری 
سکونتگاه اولیه  هسته  نقاط  اگر  را  بدانیم  مح نتهایی  اها  افقی  ور 

شکل    Aقسمت   میمالح  9در  دارای  ظه  مرکزی  هسته  که  شود 
بعد دور   .(A  قسمت)  استفراکتال    باالترین  هسته، با  از  شدن 

هندسه  یعنی  است  اندک  بسیار  شیب  دارای  بعد  پراکندگی 
  9در شکل    B  یکنواخت بوده و بعد فراکتال تغییر اندکی دارد. حوزه

نقاط شهریدر حقیقت   کالبد  اصلی  بدنه  مورد مطالعه   دربرگیرنده 
برگیرنده  Cقسمت  .  است نمودار در  منفصل است  در  ، تغییر  حوزه 

. در این ست بیانگر تغییر بعد فراکتال استشیب نمودار در این ق
گرایش دارد و هر چه فاصله از    1قسمت بعد فراکتال به سمت عدد  

میمر  بیشتر  هسته  فراکتالکز  بعد  می  شود  پیدا  به کاهش  کند 
که با فاصله گرفتن از مرکز بعد فراکتال نیز کمتر از عدد یک طوری

و صفر    شده  سمت  میبه  مور میل  حوزه  کالبدی  هندسه  د  کند. 
می فاصله  مرکز  از  چه  هر  خطی  مطالعه  سمت  به  گرایش  گیریم 

شریان دارد.  وشدن  حمل  و   های  دارند  خطی  ماهیت  خود  نقل 
خطی   اتوسعه  اثر ناشی  کالبدیز  رشد  روند  در  رکن  این    گذاری 
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   1398، زمستان  1، شماره  35دوره                            قات جغرافیایی نامه تحقی فصل 

گذاری ثیر أها و تاهمیت این شریان  10  چنانچه دقت در شکل.  است
 .  نمایدحوه و شکل رشد کالبدی را مشخص میدر ن

 

 بحث  
 فراتر درازمدت  ریزیبرنامه لزوم  پویایی  این  دارد؛  پویایی  به نیاز شهر

  میرکتولی  .کندمی ایجاب آن برای بسته را  و  محدود هایچارچوب از
ای تحت عنوان در مقاله  [Mirkatouli et al, 2014]و همکاران  

تحلیل در  فراکتال  هندسه  از  استفاده  ابعاد  جغرافیاتبیین  و   های 
شی مناسب و کارآمد در تشریح  ریزی شهری  این روش را روبرنامه
میمحیط جغرافیایی  پژو  .داندهای  به این  معتقدند  هشگران 

فر  هندسه  خصیصهکارگیری  به  توجه  با  شهرها  در  و  اکتال  ها 
و ویژگی هندسه  این  سبب    های  شهری،  عناصر  پیچیده  ماهیت 

و خرد  مقیاس  در  شهری  فضاهای  کیفیت  می  ارتقاء  شود.  کالن 
تواند با ا و فراتر از ساختارهای موجود می، پویریزی دراز مدتبرنامه

فراکتال ه  ب برنامهکارگیری  در  شهریها  شود  ریزی  لذا  محقق   .
ادامه   در  اخیر  به پژوهش  و  شیوهآن  کاربرد  گسترش  های منظور 

به شهر  به  نگاه  در  از نوین  استفاده  و  پیچیده  مقوله  یک  عنوان 
حوزه   در  فرامقیاس  روند  یک  به  دستیابی  جهت  فراکتال  هندسه 
مسائل شهری انجام شده است و گامی در جهت تحقیقات پیشین  

علمیزاده و ماه   رود. نتایج حاصل از مقالهه، به شمار میدر این حوز 
عنوان   [Elmizadeh & Mahpeykar, 2015]    پیکر بررسی    با 
رود کهنظری زرینه  رود خانه  فراکتال در  به روش شمارش جعبه   ه 

هایی که که برای پدیده  مبین این مقوله استانجام شده است نیز  
بی ظاهر  میدر  نظر  به  )نظم  حوزه  آیند  کالبد  مطالعه( نظیر  مورد 

کردمی تعریف  خاص  منطقی  و  روال  یافته.  توان  های  مطابق 
رابط تعیین تحقیق  پارامترهای  بین  معناداری  آشوبه  ناکی  کننده 

وزه بین  ح  ، پیرامون وحوزه مورد مطالعه وجود دارد. بخش مرکزی
فاصل حد  )حوزه  هستندسکونتگاهی  سیستم  این  در  رکن  سه   ) .

مع در  نیتشابه  اجزاء  و  کل  مقیاس  در  فراکتال  طیف  نمودار  دار 
از   ناشی  حقیقت  در  مطالعه  مورد  خودمانا  حوزه  خاصیت  همان 

فراکتالبو تدن  )شهرمشهد(  مرکزی  بخش  گذارترین  أهاست.  ثیر 
ودی حوزه کالنشهر مشهد است  عامل وج  عنصر مجموعه شهری و

س کل هرچه  شود. در مقیاعنوان هسته و کانون شناخته میکه به
مرکزی بخش  هسته  به  پیرامون  نزدیک    از  مشهد(  )کالنشهر 

میمی پیدا  افزایش  فراکتال  بعد  عدد  شویم  به  و  تر  نزدیک  2کند 
گرفتن با فاصله.  شودتمرکز افزوده می  تر برشود و به بیان سادهمی

از هسته به سمت پیرامون به صورت تدریجی رشد متمرکز تبدیل  
ن الگو جای  ، ایامه روند رشد کالبدیی و در ادخط-به الگوی متمرکز

می رشد خطی  به  را  عدهدخود  که  حدفاصل  حوزه  در  پیوند  ،  امل 
ست که با  ا، رشد کالبدی دارای هندسه خطی  استمرکز وپیرامون  

خطی -به سمت رشد پراکنده    ها این الگوزیادشدن فاصله از هسته 
د کالبدی حوزه  هندسه رش  گذاری عامل فاصله درثیر أکند، تسیر می

هندسه رشد    ، چنانچه با تغییر فاصله از شهرهاغیر قابل انکار است
می  پیدا  تغییر  آشوبناک کالبدی  به  توجه  با  مورد  کند،  حوزه  بودن 

الگوی قابل تعمیم در همه مقیاس الگو،  .  باشدها میمطالعه این 
رده  ک  چنانچه تجزیه و تحلیل اجزاء به صورت جداگانه آن را اثبات

. اهمیت حوزه بالفصل کمتر از دو بخش مرکزی و پیرامونی  است
بسا چه  و  به  نیست  را  آن  بتوان  مدیریتی  حوزه  حلقه در  عنوان 

. اهمیت این اماندهی کالبدی این مجموعه دانستمفقوده نظام س
ویژه   قدری  به  تحابخش  از  بسیاری  کانون  که  کالبدی  ست  والت 

پیرام مجموعه شهری در حوزه . توجه  نی، همین بخش استوهای 
های توسعه شهری البدی این حوزه چهارچوب بندی طرحبه رشد ک

به  . خطوط حمل ونمایدرا دچار چالش می های عنوان شریاننقل 
ه  . هندسمهم در توسعه کالبدی شهرها دارندحیاتی شهری نقشی  

ت بسیار  این خطوط  از  ماهیت خطی  هستندثیرپذیر  أرشد شهرها   .
های شهری هندسه خطی را بر  عنوان شریاننقل به  خطوط حمل و

متحوزه میأهای  تحمیل  خود  از  رشد  ثر  همان  این  و  نمایند 
پتومور در  آن  نفوذ  و  مشهد  کالنشهر  مجموعه  وار  جغرافیایی  هنه 

سیستم بر  حاکم  اصول  مطابق  است.  این  شهری  آشوبناک  های 
. هر  اس هستندها نسبت به شرایط اولیه و تغییر آن حسسیستم

نقل(   های حمل ور شرایط اولیه )نظیر وضعیت شریانگونه تغییر د
می متاثر  را  اینگونمایدسیستم  نفی  .  و  شهری  مسائل  به  نگاه  نه 

ها و تجزیه و تحلیل  وری دادهآهای موجود در روند جمعچارچوب
ریزی را سبب  ی و نگاه تک بعدی در نظام برنامهنگر آنها نفی بخشی

اتفاقات در حوزهگردد. درک  می مسائل واقعیت  نظیر  انسانی    های 
برهم کنش و  تنیدگی  درهم  از  ازهاشهری  فارغ  ترسیم    ،  مرزهای 

می حاصل  معمول  کهشودشده  است  درست  بر    .  پژوهش  این  در 
قابل لمس به    ترین ویژگی )خصیصهمبنای  فیزیکی وکالبدی( پی 

یم و فارغ  جغرافیایی بردبودن تحوالت کالبدی این حوزه  آشوبناک
مقیاس رواز  می،  آن  نتایج  ولی  گردید  مشخص  در  ندها  تواند 

قرارهحوزه استفاده  مورد  بسیار  دیگر  تازه  ای  افق  و  در گرفته  ای 
حوزه کالبدی  کالنشهری  مدیریت  این های  نتایج  مقایسه  بگشاید. 

نظیر مشابه  مقاالت  نتایج  با  همکاران  پژوهش  و    میرکتولی 
[Mirkatouli et al, 2014]    عنوان از  با  استفاده  ابعاد  تبیین 

تحلیل  در  فراکتال  برنامه هندسه  و  جغرافیا  شهریهای  بر   ریزی 
ها و اهمیت توجه به  کتال اهای شهری و فر پدیده انطباق خصایص  

شن در جهت  مقوله  حوزهاین  تحوالت  روند  بهتر  چه  هر  های اخت 
ت طرحأ شهری  به  نگاه  نوع  منظر  این  از  و  دارند  توکید  سعه های 

مرز از  فارغ  را  میبندی شهری  روندها  متوجه  رایج  در  .  نمایندهای 
 Elmizadeh]مقاله    مقایسه نتایج این پژوهش با نتایجبا  ادامه،  

& Mahpeykar, 2015]    بررسی نظریه فراکتال در رودخانه زرینه
توان به این نتیجه مهم  د با استفاده از روش شمارش جعبه میرو

ظر  همانطور که برای یک رودخانه که به ظاهر نامنظم به نرسید که 
شهرها که در روند    ، برایتوان نظم و روال منطقی یافترسد میمی

بی کالبدی  میرشد  نظر  به  کرد.  نظم  کشف  نوین  نظمی  رسند 
حساس و  سیال  رودخانه  یک  ویژگیهمانند  از  کالبدی بودن  های 

های ت که باید در طرحعنوان یک سیستم آشوبناک اساین حوزه به
کالبد  مدیریت  و  شهری  بهتوسعه  آن  مورد    عنوانی  اساسی  اصول 
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مقوله گیرد،  قرار  طرحتوجه  این  در  جدی  چالش  که  و  ای  ها 
نماید. چالشی که در آن نگاه خطی و غیرقابل  مدیریت آن ایجاد می

طرح  توسعه  انعطاف  و  های  نموده  نفی  را  سنتی  شهری 
از  چارچوب را  آن  جنبهبندی  مدیریتی  بسیاری  جنبه  بخصوص  ها 

می الگ  نماید.متحول  این  کالبدی انطباق  تحوالت  واقعیات  با  و 
 . نمایدر میتنگری را به واقعیت نزدیکحوزه، آینده

 

 گیری  نتیجه 
یافته و تحلیل  کالبدی ها میاز تجزیه  نتیجه گرفت که رشد  توان 

مطالعه مورد  و   حوزه  بوده  است  آشوبناک  فراکتال  هندسه  ، دارای 
آنخصیصه یعنی   مقیاس   های  ودر  قابل زمینه  ها  مختلف  های 

است هندسه  تسری  این  مطابق  فاصله.  شهرها با  مرکز  از  گرفتن 
خطی میدرجه  افزایش  کالبدی  رشد  حوزهیابد.  شدن  بین  در  های 

 -پراکنده  رشد،  گرفتن از مرکزاصلهشهری رشد خطی و در نهایت با ف
الگوست.   یک  برشریانخطی  منطبق  الگو  واین  حمل  نقل   های 

چ از  و  طرحاراست  نمیچوب  تبعیت  شهری  سنتی  و  های  نماید 
های مرکزی و پیرامونی  ین روند پیوستگی کالبدی بین حوزهادامه ا

 .  شود را سبب می
 

نمایم و  ام تقدیر میاز تمام کسانی که از ایشان آموخته   :تشکر   تقدیر و
مقدمه  کوچک  قدوم  این  است  جهت  امید  بزرگ  پویشی  برای  باشد  ای 

درکی عمیق از آنچه در محیط پیرامون با آن مواجهیم و تالشی باشد به 
 سویی با امید نیل به روشنایی.کور مثابه 
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