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  چكیدٌ

 

، وثشت، آًٞٙ ٚ پیچیذٌیداسای اػت وٝ   ٔؼٕبسی اػالٔی عشاحی ٘مٛؽ تضئیٙی دس پشوبسثشدىی اص اٍِٛٞبی ٞبی ٞٙذػی ی ٌشٜ

ٞنب  ٜ ثبؿذ. یىی اص ساٟٞبی ػتٝ ثٙذی اینٗ ٌنش   آٟ٘ب أشی ٔـىُ ٔیثٙذی  دػتٝثٛدٜ ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ؿٙبخت ٚ تشػیٓ تٛاصٖ دس 

َ     ٞبی ٞٙذػٝ فشوتنبَ أىب٘ذنزیش  ٔنی    اػت وٝ اص عشیك لیبع ثب ٚیظٌیی ثؼتش عشح  ٞٙذػٝ ٔمبیؼٝ  ؿنٛد. فشوتنبَ ینب ثشخنب

اص  وٝ ثب ثضسي وشدٖ ٞش خضء ثٝ ٘ؼجت ٔؼیٗ، ٕٞنبٖ ػنبختبس اِٚینٝ ثنٝ دػنت آینذ.       اػت ػبختبسی ٞٙذػی ٔتـىُ اص اخضایی

ثبؿٙذ. دس اینٗ ٔمبِنٝ ینه سٚؽ     ٔتـبثٝ ثٛدٖ، پیچیذٜ ثٛدٖ ٚ ثؼذ وؼشی   ٔیٞب داسای ػٝ ٚیظٌی خٛد دیذٌبٜ ٞٙذػی، فشوتبَ

ٞبی ٞٙذػی ثش ٔجٙبی ٔحبػنجٝ ػنذد    ثؼذ وؼشی ا٘ٛاع ٌشٜ وبٔال ٘ٛیٗ ٚ اثذاػی ثش اػبع یه تحمیك ثٙیبدی دس خلٛف تحّیُ

ثنب   پشوبثشد دس ٔؼٕنبسی اػنالٔی  ٞبی ٞٙذػی ٔختّف  فشوتبَ پیـٟٙبد ؿذٜ اػت ٚ ٔحبػجٝ ػذد فشوتبَ ثشای پٙح ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٌشٜ

ثذػنت   2ٚ  1ؿٕبسی ا٘دبْ ؿذٜ وٝ حبكُ ساثغٝ ٍِبسیتٕی ٔحبػجٝ ثؼذ ثشای ٕٞٝ ایٗ اؿىبَ ثیٗ ػنذد   اػتفبدٜ اص سٚؽ خؼجٝ

ٞبی ٞٙذػی دس ٔؼٕبسی اػالٔی اص خظ یه ثؼذی ثیـتش ثٛدٜ ٚ اص كفحٝ دٚ ثؼذی وٕتنش   آٔذٜ اػت. ٘تیدٝ آ٘ىٝ پیچیذٌی ٌشٜ

ٞنب   بِٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٚخٛد تؼبُٔ ثیٗ اخضای تـىیُ دٞٙذٜ ٌشٜ ٚ ٕٞچٙیٗ حبفظٝ داس ثٛدٖ فشایٙذ تِٛیذ ایٗ ٌشٜاػت ٚ ایٗ ٔؼ

ٞنبی خذینذ ثنش     تٛاٖ تِٛیذ ٌشٜ ٞب دس ٔؼٕبسی اػالٔی ٚ ٞٙذػٝ فشوتبَ، ٔی ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ ثب تٛخٝ ثٝ استجبط ٘حٜٛ تِٛیذ ٌشٜ ٔی

 ٛد. ٔجٙبی اػذاد فشوتبَ دیٍش سا ٘یض پیـٟٙبد ٕ٘
  

 ٞٙذػی، ٞٙذػٝ فشوتبَ، ٔحبػجٝ ػذد فشوتبَٞبی  ٌشٜاػالٔی،  ٞبی تضئیٗ َای کلیدی: ياشٌ
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 مقدمٍ  -1
. اػت ٚسدٜآلشٖ ٞبػت وٝ ا٘ؼبٖ ثب عجیؼت صیؼتٝ اػت ٚ ثشای تبٔیٗ ٘یبصٔٙذیٟبی خؼٕی ٚ سٚحی خٛد ثٝ عجیؼت سٚی      

 "ٔؼٕبساٖ"جغ اِٟبْ ٟٔٙذػبٖ ٚ ٞٙشٔٙذاٖ اػت. دس ٔیبٖ ٞٙشٔٙذاٖ عجیؼت ثب داسا ثٛدٖ اٍِٛٞبی پیـشفتٝ سیبضی ٕٞٛاسٜ ٔٙ

         ی اٍِٛ ثشداسی ٞبی فشٔی، ٔحیظ صیؼت دس صٔیٙٝ خبیٍبٜ ٚاالیی دس اػتفبدٜ ٚ ٘ٝ تٟٙب تمّیذ كشف اص ػبختبسٞبی عجیؼی ٚ

تٛاٖ دس ٔؼٕبسی اػالٔی ٚ ٕٞچٙیٗ  ٔی استجبط عجیؼت ثب ٔؼٕبسی سا اٍِٛ ثشداسی ٔحتٛایی ٚ اٍِٛ ثشداسی اص عجیؼت داؿتٝ ا٘ذ.

ٖ ثٝ ٚضٛح ٔـبٞذٜ وشد. ٞٙذػٝ دس ٔؼٕبسی اػالٔی ٘مؾ ثؼضایی داسد ٚ اص ا٘دبیی وٝ دس ٔؼٕبسی فضب ثب آدس ٞٙذػٝ تضئیٙبت 

 اػتفبدٜ اص ٘مٛؽ ٞٙذػی دس استجبعی دسٚ٘ی ثیٗ ٞٙذػٝ ٚ تضئیٗ ٚخٛد داسد. دس اغّت ٔٛاسد ثب تضئیٙبت ٕٞشاٜ اػت، ػغٛح ٚ

ػـك  ٔفْٟٛ ٕ٘بدیٗ ٚ فّؼفی اٖ ثٝ ٔٙظٛس تبثیش ٌزاسی سٚا٘ی ثش ٘یبیؾ ٌش ٚ تمٛیت حغ ٚحذا٘یت دس فضبی ٔؼبخذ اػت.

اؿىبَ  وٝ ٕٞبٖ ػمیذٜ ثٝ تٛحیذ اػت. ؿٛد ٔیٞٙذػٝ ٚ ػذد ٔؼتمیٕب ثٝ اكُ پیبْ اػالْ ٔشثٛط  سیبضیبت،ٔؼّٕب٘بٖ ثٝ 

فشیذٜ ٚ دس اغّت ٔٛاسد وٕه صیبدی ثٝ آمؾ ٘ٛػی احؼبع ٘ظٓ ٚ ٕٞبٍٞٙی ٞٙذػی ثب تىشاس تٙبػجبت ٚاثؼتٝ ثٝ یه ٘ یذٜپیچ

یىی اص تضئیٙبت پش وبسثشد ٚ ؿبخق دس ٔؼٕبسی اػالٔی ٌشٜ اػت وٝ دس ٔٛضغ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٕٞچٖٛ  ٕ٘بیذ. ایؼتبیی ثٙب ٔی

ٚخٛد ٞٙذػٝ ی دلیك ٚ لٛاػذ  ٚیظٌی اكّی ٌشٜ ػبصی .سفتٝ اػت ثب فٖٙٛ ٔختّف ثٝ وبس  ٌٙجذٞب، عبلٟب، ػشدسٞب، وتیجٝ ٞب،

 ٖ داسد.آسیـٝ دس چٍٍٛ٘ی تشػیٓ  ٞب ٌشٜٔـخق دس عشاحی ٚ اخشای اٖ اػت ٚ تفبٚت دس ا٘ٛاع  تشػیٕی

 فشوتبِی اؿىبَاػت.  ٔتـبثٟی خٛدؿٛد وٝ ٟٔٓ تشیٗ ٚیظٌی آٟ٘ب  فشوتبَ )ثشخبَ(  ثٝ ػبختبسٞبی پیچیذٜ ای ٌفتٝ ٔی     

 صیش فشؽ ٌُ اص. سا یبفت اؿىبَ ایٗ اص ثؼیبسی تٛاٖ ٔی خٛد، اعشاف ثٝ دلت وٕی وٝ ثب ٛسدٜخ ٌشٜ ٔب سٚصٔشٜ ص٘ذٌی ثب چٙبٖ

 ٚ دسختبٖ ثشي ٚ تٙٝ سیـٝ، ؿىُ ثشف، دا٘ٝ اثشٞب، ٞب، وٜٛ ؿىُ تب ٌشفتٝ فشٚؿی ٔیٜٛ ٞبی ٔغبصٜ دسٖٚ وّٓ ٌُ ٚ ؿٕب پبی

٘یض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اص ػبختبسٞبی  تبسٌبٖ، ٔٙظٛٔٝ ؿٕؼی ٚ ػػغح وشٜ ٔبٜحتی  ٚ ػیبٞشي ٞب، ػشخغ ؿىُ ثبالخشٜ

ایٗ ٔمبِٝ دس پی ثشسػی ٚیظٌی ٞبی ٞٙذػی تضئیٙبت اػالٔی اص صاٚیٝ ای خذیذتش یؼٙی ٞٙذػٝ خٛدٔتـبثٝ فشوتبِی ٔی ثبؿٙذ. 

سا اص دیذٌبٜ ٞٙذػٝ فشوتبَ ٚ ٔحبػجٝ ی  ٞب ٌشٜتٛاٖ ٚیظٌی ٞب ٚ ٞٙذػٝ  آیب ٔی "فشوتبَ اػت، ػٛاَ اكّی ایٗ اػت وٝ 

ٞبی ٞٙذػی پشوبسثشد دس ٔؼٕبسی  ثشای ٌشٜ 1دس ایٗ ساػتب ٔحبػجٝ ثؼذ فشوتبَ "دی آٟ٘ب ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس داد؟ػذ

 اػالٔی ٔذ٘ظش لشاس ٌشفتٝ اػت. 
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 ومًوٍ ای از اشكال فرکتال در ساختارَای طبیعی: 1شكل 

 
 

ٕٞبٍٞٙی ٚ  ثی تشدیذ تٛاصٖ، ا٘ذ. ٛدٜ ٚ ػاللٝ خبكی ثٝ آٖ داؿتٝدا٘بٖ ٔؼّٕبٖ ثشای ػّٓ سیبضی، لذاػت لبئُ ث سیبضی    

ایٗ ٚیظٌی سیبضی )ٞٙذػٝ( دس ٞیچ یه اص ػّْٛ اػالٔی آٖ ٌٛ٘ٝ  لذاػت اؿىبَ ٔبدی دس ٞٙش اػالٔی خبٚدا٘ٝ ٔی ٌشدد.

ایشا٘ی ٚ  َ وٝ ػٕیمبًدس ػیٗ حب أب دس ٞٙش اػالٔی ثٝ خٛثی خٛد ٕ٘بیی ٔی وٙذ. ٞٙش ایشاٖ دس دٚسٜ اػالٔی ،ٕ٘بیبٖ ٘یؼت

ٔی تٛاٖ ثشای ٕ٘بیؾ پیٛ٘ذ ػبْ ٚ  ، اػالٔی ٞٓ ٞؼت ٚ ِزا، ثٝ ٔفْٟٛ ػٙتی وّٕٕٝٞؼبص ثب حؼبػیت ٞبی ٔشدْ  ایشاٖ اػت

ایٗ ٞٙش ثش ػّٕی ثبعٙی ٔجتٙی اػت وٝ ثٝ  ظٛاٞش اؿیب ٘ظش [. 1ٚخٟی ٔٛثش افتذ]خٟب٘ی ٔؼٙٛیت ٚ ٞٙش اػالٔی ، ثٝ ثٟتشیٗ 

. ثٝ ٞش حبَ سیبضیبت ٚ ٞٙذػٝ دس خٟبٖ اػالْ اص یه ػٛ چٙبٖ اسج ٚ لشثی [4ثش حمیمت دسٚ٘ی آٖ ٞؼت] ثّىٝ ٘بظش٘ذاسد، 

پیٛ٘ذ ٔیبٖ ٞٙش ٚ سیبضیبت سا دس  یبفتٙذ وٝ ِمت ػّٓ ٔمذع سا ٌشفتٙذ اص دیٍش ػٛ تـبثٝ ٚ اؿتشان دس ثشخی ثٙیبٖ ٞبی ٘ظشی،

. ؿىُ ٞٙذػی، [6]ٔی تٛا٘ذ ٘ؼجت ثٝ ایٗ پیٛ٘ذ ثی اػتٙب ثبؿذٞٙش اػالٔی چٙبٖ ٌؼتشدٜ ػبخت وٝ أشٚصٜ وٓ تش ٔحممی 

ثذیٗ ٔؼٙی وٝ دس  ،ثّىٝ تلٛیشی ثلشی ٚ داسای ٚیظٌی ٞبیی اػت وٝ ٔفبٞیٓ ٔؼَٕٛ فبلذ آٖ ٞب ٞؼتٙذ ٔفٟٛٔی كشف ٘یؼت،

سای اسصؿی . دس ٔؼٕبسی تضییٙی، ٞش ٘مؾ ٚسای اسصؽ كٛسی خٛد دا[2]ثش ٌیش٘ذٜ ٕ٘ٛد رٞٙی ٚ ٚیظٌی ٞبی فضبیی اػت 

. آسایٝ ٞبی ٔؼٕبسی اص ػٛیی رٞٗ [3]ثشٌشفتٝ اص فشًٞٙ ٚ ثیبٍ٘ش ػمیذٜ ٚ آسٔبٖ تذاْٚ یبفتٝ ٔشدْ خبٔؼٝ دس ٘ؼُ ٞب اػت

    ثیٙٙذٜ سا ثٝ صیجبیی كٛسی ٚ ظبٞشی ٘مؾ  ٞب ٚ ٘ٛع وبسثشی فضب ٞبی ثٙبیی وٝ ٘مؾ ٚ ٍ٘بسٞب ثش دیٛاس ٞبی آٖ ٘ـؼتٝ، فشا 

دیذٌبٜ ثیٙٙذٜ سا ثٝ لّٕشٚ ٚ ساص ٚ سٔضٞبی فشٍٞٙی ٚ دیٙی پٛؿیذٜ دس ٔفبٞیٓ ٘مؾ ٞب  ٍشخٛا٘ٙذ ٚ اص ػٛی دی ٔی

 . [1]ٌـبیٙذ ٔی
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  :َا گرٌتسئیىات اسالمی ي  -2
ٞب ٘مٛؽ ٞٙذػی ٚ داسای لٛاػذ ٔـخق ٞؼتٙذ وٝ ا٘ٛاع ٚ  ٌٛیٙذ. ٌشٜ ػبصی ٔی دس ػٙت ٔؼٕبسی اػالٔی ثٝ عشاحی ٚ ػبخت ٌشٜ، ٌشٜ     

ذیٍش تٛا٘بیی صایؾ ٚ ؿٛد وٝ ٞفتبد ٚ دٚ ثغٗ داسد ٚ اص دسٖٚ یى ٔی  ػبصی ٌفتٝ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ پیچیذٜ داس٘ذ. دس پیچیذٌی فٗ ٌشٜ ٞبی صٔیٙٝ

ذ وٝ ٞش وذاْ فٙٞبی ٌشٜ ٔؼشٚ وٝ ثٝ آِت ،ٞؼتٙذ ٝ ٞبی ػٙتی، تشویجی اص ٚاحذٞبی ٞٙذػی پبی ٞبی ٘ٛ داسد. ٌشٜ آٔذٖ ٌشٜ ٛخٛدث

اػت وٝ ثٝ دِیُ   اػالٔی یىی اص اٍِٛٞبی ٞٙذػی ٔـٟٛس دس ٞٙش ٚ ٔؼٕبسی اػالٔی  ٌشٜ .ثبؿذ ؿذٜ ٚ ٔـخق ٔی تؼشیف

ٌشاٖ ٞٙش اػالٔی  ٌی اٍِٛٞب دس ٘ضد ٔؼٕبساٖ اػالٔی، فٙی ٟٔٓ ٚ دس ٘ضد ٔؼتـشلیٗ ٚ پظٚٞؾ پیچیذٌی دس تشػیٓ ٚ ٌؼتشدٜ

ٞبیی ثشای  ٙت ٔؼٕبسی اػالٔی دس ػذٜ اخیش تالؽأشی ٘بؿٙبختٝ ثٛدٜ اػت. ثب ٚخٛد اػٙبد ٔىتٛة ٚ آثبس ثٝ خب ٔب٘ذٜ اص ػ

ٌشاٖ غشثی كٛست ٌشفتٝ اػت. اٌشچٝ غبِت ایٗ  ٞبی اػالٔی اص ػٛی ثشخی پظٚٞؾ ٞبی تشػیٓ ٌشٜ ثبصتِٛیذ ٚ ثبصاختشاع سٚؽ

یبص ثٝ أب فشاخٛس ٘ ،ا٘دبٔذ ی ثؼتش عشح ٔی وشاٖ ٚ ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ ٞٙذػٝ ٞبی اػالٔی دس فضبی ثی ٞب ثٝ تشػیٓ ٌشٜ تالؽ

ٌشاٖ ثٝ ا٘حٙبی ثؼتش ٚ تبثیشات آٖ  ٞبی اسائٝ ؿذٜ تٛػظ ایٗ پظٚٞؾ ثٙذی ٞب ثش سٚی ثؼتشٞبی غیشٔؼغح، كٛست تشػیٕبت ٌشٜ

 ٞبی تشػیٕی ٘یض تٛخٝ داؿتٝ اػت. ی ٌشٜ ثش ٞٙذػٝ

وٙبس ٞٓ ثٝ س ٌشٜ ، ٔدٕٛػٝ ای اص اؿىبَ ٔختّف ٞٙذػی اػت وٝ ثٝ عٛس ٕٞبًٞٙ ٚ ثب ٘ظٕی خبف دس صٔیٙٝ ای ٔـخق د

ثذٖٚ آٖ  ،ثبفت ٞبی پیچیذٜ ای وٝ ٍٕٞی تشویجی ٔٙظٓ ٚ ٍٕٞٗ داس٘ذ ٚ ٔی تٛا٘ٙذ ٕٞٝ ػٛ ٌـتشؽ یبثٙذ[. 4وبس سفتٝ اػت]

 وٝ تشویت ٔٙظٓ ٚ ٕٞبًٞٙ ؿبٖ دػت خٛؽ تغییش ؿٛد. 

ؿىُ ٞبی خبف، ا٘تظبٔبت ٝ ٚاػغٝ اػتفبدٜ اص ٞب ) ٘ظٕی وٝ ثثش ٘ظٓ ٔٛخٛد دس ایٗ ثٙب دس ثٙبٞبی ػٙتی ٞب ٌشٜحضٛس       

. ٌشٜ، ، تمبسٖ ٚ ػبیش تٕٟیذات پذیذ آٔذٜ اػت ( تبویذ ٔی وٙذ ٚ ثٙب سا تجّٛسی اص ٘ظٓ ٚ ٞٙذػٝ خّٜٛ ٔی دٞذٔشوضی، ٔحٛسی

ٌشٜ دس چـٓ ا٘ؼبٖ ٕٞچٖٛ خٟب٘ی ػمال٘ی ، خبیی وٝ دس خضء ٚ وّؾ تذثیش ٚ  .[3ػیٗ ٘ظٓ، ػیٗ تؼبدَ ٚ ٕٞبٍٞٙی اػت]

ٞیچ  ٞشچیض حؼبة ٚ وتبة ٚ ا٘ذاصٜ ای داسد. دس ایٗ ٘ظبْ احؼٗ اص )اتفبق( ٚ )تلبدف( خجشی ٘یؼت. ت.حىٕت ثىبس سفتٝ اػ

ٍٔش ثٝ حىٓ تذثیش ٚ حىٕت.ٞش ٘مؾ ٌشٜ داسای صٔیٙٝ یب لبِت ٚ  ،رسٜ ای وٓ یب صیبد ثٝ ٘ظش ٕ٘یشػذ، ٚ یب وٓ یب صیبد ٕ٘یـٛد

ػغٝ ای ٔیبٖ فبػُ ٚ ٔفؼَٛ ثشای سػیذٖ ثٝ اثش اػت . دس ٌشٜ چیٙی، آِت آِت دس ِغت ثٝ ٔؼٙی اثضاس ، افضاس ٚ ٚا آِت ٌشٜ اػت.

         وٝ اص خغٛط ٔؼتمیٓ ٚ ثش اػبع لبػذٜ ای  ٔٙظٓ ثٝ ؿٛد ٔیاثضاسی ثشای آفشیذٖ اثش اػت. آِت ثٝ ؿىُ ٞبی ٌشٜ ٌفتٝ 

، ذػت ٔی آیذٞب ؿىُ وّی ٌشٜ ثٕٞٝ آِت  اص ٔدٕٛع ؿىُ ٞبیی ٞٙذػی دس آٔذٜ ٚ دس لبِت یب صٔیٙٝ ای ٔحذٚد ؿذٜ اػت.

چٖٛ ٌشٜ  خبكیت صایؾ داسد ٚ اص ٞش ٌشٜ  ٌشٜ ا٘ٛاع ثؼیبس داسد،  ، ٚحذتی دس تؼبدِی ٞٙشٔٙذا٘ٝ.یؼٙی اص وثشت ثٝ ٚحذت سػیذٖ

ٝ پٙح ثب تٛخٝ ثٝ صٚایبیی وٝ داس٘ذ، ث ٞب ٌشٜتٛا٘ذ ثیؾ اص ایٗ ٞب ثبؿذ. ٔی ٞب ٌشٜثٙبثشایٗ تؼذاد  ی دیٍش ثذػت ٔی آیذ.ٞب ٌشٜ

ٞبی  تٛاٖ ا٘ٛاع ٌشٜ دس ؿىُ كفحٝ ثؼذ ٔیؿٛ٘ذ: ٌشٜ وٙذ، ٌشٜ تٙذ، ٌشٜ ؿُ، ٌشٜ وٙذ ؿُ ٚ ٌشٜ تٙذ ؿُ.  ٌشٜٚ تمؼیٓ ٔی

 پشوبسثشد دس ٔؼٕبسی اػالٔی سا ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛد.
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 َای پر کاربرد در معماری اسالمی اوًاع گرٌ: 2شكل 

 

 فرکتال )برخال(:  -3
 ٔـتك وٝ ؿذ سیبضیبت د٘یبی ٚاسد ٔٙذِجشات ثٙٛئیت ٘بْ ثٝ ِٟؼتب٘ی سیبضیذاٖ تٛػظ 1976 ػبَ دس )ثشخبَ( فشوتبَٚاطٜ      

، ؿىُ ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ فشوتبَ ٞب  .وٝ ثٝ ؿىُ ٘بٔٙظٓ ؿىؼتٝ خشد ؿذٜ اػت اػت اص ٚاطٜ التیٙی فشاوتٛع ثٝ ٔؼٙی ػٍٙی

وٝ  ؿٛد ٔی، ٔـخق ظٝ اؿىبَ ٔٛخٛد دس عجیؼتثب ٔالح ؿىُ ٞبی ٞٙذػی الّیذػی، ثٝ ٞیچ ٚخٝ ٔٙظٓ ٘یؼتٙذ. ثش خالف

اكَٛ سیبضی ٞٙذػٝ عجیؼت یب ٞٙذػٝ چیذٜ ٚ ظبٞشاً ثی ٘ظٓ عجیؼی ٘یؼت. ٞٙذػٝ الّیذػی لبدس ثٝ تجییٗ ٚ تـشیح اؿىبَ پی

ایٗ ٞٙذػٝ ػبَ ٞبػت وٝ تٛػظ ٔؼٕبساٖ ٚ سیبضی  .فشوتبَ ٚ تٛكیف ثؼیبسی اص اؿیب فشوتبَ ثٝ ٌزؿتٝ دٚسی ثش ٔی ٌشدد

ا٘بٖ ٔتؼذدی ٔٛسد ثحث ٚ ثشػی لشاس ٌشفتٝ ٚ ثٝ وبسٌیشی آٖ دس ٔؼٕبسی ٚ ٞٙذػٝ ٔلٙٛع ٔٛسد ؿه ٚ تشدیذ، یب دفبع ٚالغ د

وٝ ثش ػىغ ؿىُ ٞبی  سٚد. فشوتبَ ٞب ؿىُ ٞبیی ٞؼتٙذ ٘ظشیٝ فشوتبَ ثشای تٛكیف پیچیذٌی دس اؿىبَ ثىبس ٔی .ؿذٜ اػت

ٟ٘ب آ، ثب٘یب ٔیضاٖ ثی ٘ظٕی ٗ ؿىُ ٞب اٚال ػشاػش ٘ب ٔٙظٓ ا٘ذای ٔٙظٓ ٘یؼتٙذ. ،ٔتؼبسفی، ثٝ ٞیچ ٚخٝ ثٝ ٔؼٙی ٞٙذػٝ الّیذػ

اؿىبَ  .ؿٛد ٔیخؼٓ فشوتبِی اص دٚس ٚ ٘ضدیه یىؼبٖ دیذٜ  ٞب یىؼبٖ اػت، یؼٙی ثٝ ٘ٛػی دیٍش ٔٙظٓ ا٘ذ. عدس ٕٞٝ ٔمیب

وٝ داسای حبفظٝ ٞؼتٙذ ٚ سفتبس آٟ٘ب ثٝ ٌزؿتٝ فشآیٙذ ٞبی پٛیب، فشآیٙذ ٞبیی ٞؼتٙذ  ؿٛ٘ذ. فشوتبَ ثب فشآیٙذٞبی پٛیب تِٛیذ ٔی
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تٛا٘ذ فضبی ایدبد ؿذٜ تٛػظ ػبختبس ٔتفبٚت فشوتبَ سا اؿغبَ ٕ٘بیذ ٚ اٍِٛی پیچیذٜ تشی سا  اٍِٛی فشوتبَ ٔی ثؼتٍی داسد.

دس ٚ وٕه ثؼیبس صیبدی دس تٛضیح تٙٛع ٞب ٚ صیجبیی ٞبی ٔٛخٛد  حبكُ وٙذ. چٙیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ای دس عجیؼت ٔتذاَٚ تش اػت

 [.3]وٙذ ٔی ٔحیظ عجیؼی

 . ساختار فرکتال: 3-1

 :ثبؿذ صیش ٚیظٌی ػٝ داسای وٝ ٌٛیٙذ ؿیئی اص دیذ ٞٙذػی ثٝ فشوتبَ   

 .ثبؿذ 2ٔتـبثٟی خٛد خبكیت داسای ایٙىٝ اَٚ -1 

  . ثبؿذ 3پیچیذٜ ثؼیبس خشد ٔمیبع دس -2

 دس ٞٙذػٝ الّیذػی تٟٙب اػذاد كحیح ثٝ ػٙٛاٖ ثؼذدا٘یٓ  (. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔی1.27ذ )ٔثال ٘جبؿ كحیح ػذد ثؼذ آٖ یه -3

ثؼذ ٞٙذػی  ، أبثبؿذ ٔیتؼشیف ؿذٜ اػت ٚ ٘مغٝ ثذٖٚ ثؼذ ثٛدٜ ٚ خظ داسای ثؼذ یه ٚ كفحٝ داسای ثؼذ دٚ ٚ فضب ػٝ ثؼذی 

ضب اػت. ثبؿذ، ثٝ ػجبست دیٍش ثؼذ فشوتبَ ٞب ثیٗ ثؼذ خظ ٚ كفحٝ ٚ یب ثیٗ ثؼذ كفحٝ ٚ ف فشوتبَ ٞب ػذدی غیش كحیح ٔی

  اِجتٝ فشوتبَ ٞبی ثب اثؼبد ثبالتش ٘یض ٔی تٛاٖ تِٛیذ ٕ٘ٛد وٝ تلٛس آٟ٘ب دٚس اص رٞٗ ٚ ػخت اػت.  

 . وحًٌ محاسبٍ بعد فرکتال:3-2

، ٔی ٌٛییٓ وٝ ٔی تٛاٖ ثغٛس یىتب ٞش ٘مغٝ سا ثب یه ػذد ) وٝ ٔؼشف فبكّٝ اٖ اص یه ٔجذا اػت ( ٔـخق وشد اص آ٘دبیی وٝ

چٖٛ ٔی تٛاٖ ثغٛس یىتب ٞش ٘مغٝ اص كفحٝ سا ثب دٚ ػذد )وٝ ٔؼشف ٔختلبت اٖ اص یه ٔجذا اػت(  ثؼذ خظ یه اػت ٚ

دس فشوتبَ ٞب ایٗ ثؼذ فشوتبِی اػت وٝ ٟٔٓ اػت ٚ ٘ٝ ٔمیبع. صیشا دس ٞش ، ثؼذ كفحٝ سا دٚ دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ. ٔـخق وشد

وتبَ اػت. ٕٞیٗ أش وبسثشد فشوتبَ ٞب سا دس ػّٓ أشٚصی ٚ ثیبٍ٘ش خبكیت اكّی فش ؿٛد ٔیا٘ذاصٜ ای، ایٗ ثؼذ فشوتبِی حفظ 

 صیبد وشدٜ اػت.

تٛضیح وبُٔ ایٗ تىٙیه ٔٛػْٛ اػت.  4تىٙیه اكّی ثشای ٔحبػجٝ ثؼذ فشوتبَ یه ؿىُ ٔـخق ثٝ ساثغٝ ؿٕبسؽ خؼجٝ ٞب

ثغٝ ٍِبسیتٕی ٔحبػجٝ ثؼذ اص دیذٌبٜ سیبضی اص حٛكّٝ ایٗ ثحث خبسج اػت ٚ تٟٙب ثٝ ثیبٖ ساثغٝ سیبضی آٖ ٔی پشداصیٓ. سا

 فشوتبَ ثٝ ؿىُ صیش اػت:

 (1                                                            ) D= Log N/ Log S 

 Nثٝ ٔؼٙبی تؼذاد لغؼبتی اػت وٝ خظ اِٚیٝ ثٝ آٟ٘ب تمؼیٓ ؿذٜ اػت ٚ  Sٔؼشف ثؼذ فشوتبَ ثٛدٜ ٚ  Dوٝ دس ایٗ ساثغٝ 

ثٝ  لغؼٝ ٍ٘ٝ داؿتٝ ؿذٜ اػت. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اٌش یه خظ اِٚیٝ سا عجك ؿىُ صیش  S وٝ اص تؼذاد ٔؼشف تؼذاد لغؼبتی اػت

ٚ  (N=2)ٚ اص ایٗ ػٝ لؼٕت دٚ لؼٕت سا ٍ٘بٜ داؿتٝ ٚ لغؼٝ ٚػظ سا وٙبس ثٍزاسیٓ  (S=3)ػٝ لؼٕت ٔؼبٚی تمؼیٓ وٙیٓ 

ٔؼشٚف  5ٙیٓ، آٍ٘بٜ ؿىّی ثذػت ٔی آیذ وٝ ثٝ وب٘تٛسثٝ كٛست تىشاسی ثشای خغٛط ٍ٘بٜ داؿتٝ ٘یض ٕٞیٗ اٍِٛسیتٓ سا اخشا و

 اػت. ایٗ ٔدٕٛػٝ اص ٘مبط ثذػت آٔذٜ ثب تٛخٝ ثٝ ساثغٝ ثیبٖ ؿذٜ ثؼذی ثیٗ ػذد كفش ٚ یه خٛاٞٙذ داؿت:

 (2                                                      )D=log2 / log3=13631  

                                                 
2
 3Self similarity 

3
  3Complexity 

4
 3 Box counting 

5
 . Countor 
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  3.63: مجمًعٍ کاوتًر با بعد 3شكل 

ثؼذی اػت. حبَ اٌش ثٝ ؿىُ ٔدٕٛػٝ وب٘تٛس ٍ٘بٜ وٙیٓ ٔی ثیٙیٓ وٝ ایٗ ٔدٕٛػٝ  13631یؼٙی یه ٔدٕٛػٝ وب٘تٛس ٔٛخٛدی 

 ت.ٗ دٚ اػیثیٗ ا ٞٙذػٝ ایثّىٝ  ،٘ٝ یه خظ وبُٔ اػت وٝ ثؼذ یه داؿتٝ ثبؿذ ٚ ٘ٝ یه ٘مغٝ وٝ ثؼذ كفش داؿتٝ ثبؿذ

ثٝ ػٙٛاٖ ثؼذ ایٗ اؿىبَ ثذػت  1.58ٚ  1.26ػشپیٙؼىی ٘یض ثٝ تشتیت اػذاد  ثشای اؿىبَ دیٍشی اص لجیُ ثشفذا٘ٝ وخ ٚ ٔثّث

         :داسیٓ ثشای ثشفذا٘ٝ وخٔی آیذ. 

(3 )                                                         D=log4/log3=1326 

 

 1.26: برفداوٍ کخ با بعد َىدسی 4شكل 

 ثشای ٔثّث ػشپیٙؼىی داسیٓ:     

(4                                                        ) D=log3/log2=1351      

 

 1.51: مثلث سرپیىسكی با بعد َىدسی 5شكل 
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 ی َىدسی:َا گرٌمحاسبٍ عدد فرکتال برای  -4

ثؼذ  شای اِٚیٗ ثبس ٔحبػجٝٞب ٚ ٘حٜٛ ٔحبػجٝ ػذد فشوتبَ، دس ایٗ ٔمبِٝ ث ثب تٛخٝ ثٝ ٘ىبت ثیبٖ ؿذٜ دس خلٛف ا٘ٛاع ٌشٜ      

  ٞبی ٞٙذػی ٞبی ٞٙذػی كٛست پزیشفتٝ اػت  وٝ دس٘تیدٝ آٖ ٔحبػجٝ ػذد فشوتبَ ثشای پٙح ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٌشٜ ا٘ٛاع ٌشٜ وؼشی

ا٘دبْ ؿذٜ اػت وٝ دس ٘تیدٝ آٖ حبكُ ساثغٝ ٍِبسیتٕی  ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ خؼجٝ ؿٕبسی ٔختّف پشوبثشد دس ٔؼٕبسی اػالٔی

 ثذػت آٔذ.  2ٚ  1ی ٕٞٝ ایٗ اؿىبَ ثٝ كٛست صیش ثیٗ ػذد ٔحبػجٝ ثؼذ ثشا

 ی پشوبسثشد دس ٔؼٕبسی اػالٔی سا ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛد ٞب ٌشٜدس ؿىُ ٞبی كفحٝ ثؼذ ٔی تٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اص اؿىبَ ٞٙذػی 

 وٝ عجك ساثغٝ روش ؿذٜ دس لؼٕت لجُ ٔحبػجٝ ثؼذ فشوتبَ ثشای آٟ٘ب كٛست ٌشفتٝ اػت. ثشای ٕٞٝ اؿىبَ روش ؿذٜ

 ٔمذاس ثؼذ ٞٙذػی فشوتبَ ثشاثش اػت ثب:

 (5                                                      ) D=log4/log3=1326 

ثذػت  1.26ثٝ ٕٞیٗ تشتیت ثشای ٞش پٙح ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشٜ پشوبسثشد دس ٔؼٕبسی اػالٔی ٘یض ثؼذ فشوتبَ ٔحبػجٝ ؿذٜ ٚ ثشاثش ػذد 

 آٔذٜ اػت.

 

 

ی َىدسی فرکتالی پرکاربرد در معماری اسالمی کٍ محاسبٍ بعد فرکتال طبق رابطٍ قید شدٌ برای َا گرٌاز  ومًوٍ ای: 6شكل 

 آن اوجام شدٌ است.
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 وتیجٍ گیری: -5

ی ٞٙذػی ثش ٔجٙبی ٞب ٌشٜا٘ٛاع  ثؼذ وؼشی دس ایٗ ٔمبِٝ یه سٚؽ وبٔال ٘ٛیٗ ٚ اثذاػی ثشای اِٚیٗ ثبس دس خلٛف تحّیُ

ی ٞٙذػی ٔختّف پشوبثشد دس ٔؼٕبسی ٞب ٌشٜٚ ٔحبػجٝ ػذد فشوتبَ ثشای پٙح ٕ٘ٛ٘ٝ اص  ٟٙبد ؿذٜ اػتٔحبػجٝ ػذد فشوتبَ پیـ

 1.26ا٘دبْ ؿذٜ وٝ حبكُ ساثغٝ ٍِبسیتٕی ٔحبػجٝ ثؼذ ثشای ٕٞٝ ایٗ اؿىبَ ػذد  ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ خؼجٝ ؿٕبسی اػالٔی

ی ٔغشح ؿذٜ دس ٔؼٕبسی ٞب ٌشٜٗ اػت وٝ ٕٞٝ ا٘ٛاع ثذػت آٔذٜ اػت. ٘تیدٝ ای وٝ ٔی تٛاٖ اص ػذد ثذػت آٔذٜ ٌشفت ای

ٚ تٟٙب تفبٚت ایٗ اؿىبَ ایٗ اػت وٝ دس ثؼضی اص آٟ٘ب ؿىُ پبیٝ ٔثّث ثٛدٜ یب ٔشثغ  ثبؿذ ٔیاػالٔی ثش اػبع ؿىُ ثشفذا٘ٝ وخ 

سی اػالٔی داسای ؿىُ ی ٔتذاَٚ پشوبسثشد دس ٔؼٕبٞب ٌشٜٚ یب پٙح ضّؼی ٚ یب ... ثٛدٜ اػت. اِجتٝ ٔؼٕٛال اؿىبَ ٔغشح ؿذٜ دس 

ی ٞب ٌشٜپبیٝ ٔشثغ ٚ یب حذاوثش پٙح ضّؼی ٔی ثبؿٙذ، وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔغبِؼٝ كٛست ٌشفتٝ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ تىشاس فشوتبِی 

 ی خذیذی ٘یض دس ٔؼٕبسی اػالٔی پیـٟٙبد ٕ٘ٛد.ٞب ٌشٜٞٙذػی ٔی تٛاٖ 

ی خذیذ ثش ٔجٙبی ٞب ٌشٜٚ ٞٙذػٝ فشوتبَ، ٔی تٛاٖ تِٛیذ دس ٔؼٕبسی اػالٔی  ٞب ٌشٜٕٞچٙیٗ ثب تٛخٝ ثٝ استجبط ٘حٜٛ تِٛیذ 

ثب ٚخٛد اػٙبد ٔىتٛة ٚ آثبس ثٝ خب ٔب٘ذٜ اص ػٙت ٔؼٕبسی اػالٔی دس ػذٜ اخیش  اػذاد فشوتبَ دیٍش سا ٘یض پیـٟٙبد ٕ٘ٛد.

كٛست ٌشفتٝ اػت. ٌشاٖ غشثی  ٞبی اػالٔی اص ػٛی ثشخی پظٚٞؾ ٞبی تشػیٓ ٌشٜ ٞبیی ثشای ثبصتِٛیذ ٚ ثبصاختشاع سٚؽ تالؽ

أب  ،ا٘دبٔذ ی ثؼتش عشح ٔی وشاٖ ٚ ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ ٞٙذػٝ ٞبی اػالٔی دس فضبی ثی ٞب ثٝ تشػیٓ ٌشٜ اٌشچٝ غبِت ایٗ تالؽ

ٌشاٖ ثٝ ا٘حٙبی ثؼتش  ٞبی اسائٝ ؿذٜ تٛػظ ایٗ پظٚٞؾ ثٙذی ٞب ثش سٚی ثؼتشٞبی غیشٔؼغح، كٛست فشاخٛس ٘یبص ثٝ تشػیٕبت ٌشٜ

 ٞبی تشػیٕی ٘یض تٛخٝ داؿتٝ اػت. ی ٌشٜ ٙذػٝٚ تبثیشات آٖ ثش ٞ
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