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  چكيده

ايـن  . سـت كه در طول زمان شكل گرفته و متناسب با تغييرات آن رشد و سـازمان يافتـه ا                 ي است ي پيچيده شامل اجزا   يمحيط به عنوان سيستم   
يجي در شكل و ساختار عناصر موجود شده و در نهايـت سـيما و منظـر                  دگرگوني تدر  موجب يا مصنوع    ،وسيله عوامل مختلف طبيعي   ه  تغييرات ب 

 ماهيت اين تغييرات به شكلي ملموس و قابل توجه در قالب شناخت الگوهاي محيطي و پايداري منظر قابل بررسي اسـت       . آن را شكل مي دهند    
هـاي دسـته بنـدي كـردن        هاي هوايي و از طريق تكنيك     ساي و عك  رديابي تغييرات محيط و منظر با استفاده از تصاوير ماهواره         در اين تحقيق    

 دارآبـاد  ةد تا تغييرات موجود در منطقـ   ش سعي    آشوب، ة بر اساس نظري   با رويكرد شناخت الگوهاي محيطي    .  صورت گرفت  تصاوير و تحليل بافت   
 تحت بررسـي و تحليـل قـرار    MATLABار يند پردازش تصوير و به كمك نرم افزابا استفاده از فر ) 1380-1335( ساله   45تهران در يك دوره     

 و در نهايـت الگـوريتم رياضـي بـر           شده به عنوان داده هاي خام ديجيتالي استفاده          دارآباد بر اين اساس عكسهاي هوايي مربوط به منطقه       . گيرد
دهد كه ماهيت تغييرات فيزيكي     يافته هاي تحقيق نشان مي       .دشمبناي فيلتر گابور به منظور شناخت الگوها در عكسهاي هوايي تهيه و تدوين              

 مـشخص بـا     يدر چـارچوب   را    شـكل دقيقـي از تغييـرات فيزيكـي بعـدي محـيط             ة ارائ  بوده و   غير قابل پيش بيني    بيشترو رشد عناصر محيطي     
ايداري محيطـي    اگرچه ماهيت تغيير در برخي موارد با نوعي الگوي فراكتالي قابل قرائت بوده و خود سازماندهي و پ                  ؛محدوديت مواجه مي سازد   

را از حالت قطعيـت پـذيري و از پـيش تعيـين               روند تغييرات پيچيده و غير خطي الگوي فيزيكي و طبيعي محيط، آن            ةدر نتيج  ،دهدرا نشان مي  
 هـاي  حـوزه  در رايـج  رويكردهـاي  يا ،طراحي فعلي روندهاي در است ممكن مسئلهاين   . كند شده در حوزه هاي برنامه ريزي و طراحي خارج مي         

  .كندهاي اساسي آنها را در آينده دچار دگرگوني يا و بگذارد تأثير محيطي مطالعات
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  سرآغاز 
هاي رايج كنوني در برنامه ريـزي و طراحـي محيطـي،            در نگرش 

اني خاص با عنوان وضـع موجـود و در قالـب     اطالعات مقطع زم   بيشتر
ــيب،  ــواملي نظيرش ــت، ع ــوگرافي، جه ــاهي   توپ ــش گي خاك،پوش

گيـرد و بـر اسـاس آن برنامـه هـا و             مورداستفاده وتحليل قرار مـي    ....و
در اين  . هاي قاطعانه اي براي يك دوره زماني ثابت ارائه مي شود          طرح

  يا تغيير ،وهاي رشد ناشي از آن بر الگهايثيرأعامل زمان و ت رويكرد،

 
يند برنامه ريزي و طراحي در نظر گرفته نمـي          اشكل محيط در فر   

شود و در نتيجه ماهيت قطعيت پذير اين رويكرد در تعارض با ماهيـت              
در حال تغيير و تحول دائمي الگوهاي محيطي قرار گرفته و درنهايـت             

هـا و  ضعف.  باقي مي گذاردچشمگيريثيرات أبر تحقق اهداف برنامه ت  
 راهبـردي كاستي هاي چنين نگرشي منجر به استفاده از رويكردهـاي           

تحليل و برنامه ريزي در تصميم سازي هايي كه به نحوي  در شناخت،
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در اين  . ده است ش ،اندبا عامل زمان و تغييرات ناشي از آن پيوند خورده         
خر أوبا توجه به شرايط موجود مي توان گفت كه رهيافت هاي متـ        راستا
 آشوب و پيچيدگي به دنبـال شـناخت و درك قـوانين             ةي بر نظري  مبتن

حاكم بر رشد و تغيير شكل پديده ها در طول زمـان اسـت تـا از ايـن                   
با انعطاف پذيري باال نسبت بـه محـيط و           تر،طريق بتواند ديدي جامع   

ايـن تحقيـق    ). Odell,2003(پديده ها و الگوي تغييرات آن ارائه دهد         
دن زمينـه مناسـب اطالعـاتي بـراي         كـر ر فراهم   منظوه  قصد دارد تا ب   

سازي درخصوص اقدامات برنامه ريزي و طراحـي محيطـي در           تصميم
 طبيعـي از رويكـرد آشـوب و پيچيـدگي در شـناخت و تحليـل             يبستر

 و از اين طريق الگوهـاي محيطـي و رونـد            كندشرايط محيط استفاده    
  .پيدايش آنها را مورد تحليل قراردهد

 لگوهاي محيطي در دارآبادشناخت و تحليل ا

 ميزان پيچيدگي ساختارهاي نهان طبيعت بـه        نشان دهندة الگوها  
گيـري  از اين رو، مطالعه، بررسي و تحليـل رونـد شـكل    . روندشمار مي 

تواند روند شناخت را از سطح نگـاه  الگوهاي محيطي در طول زمان مي 
لگوهـا   پيدايش ا  ة پيچيدگي و نحو   سازوكارگرايانه صرف به عمق     شكل

توان گفـت   بنابراين مي . كندهاي مستتر در آن را مشخص       برده و جنبه  
 دنبـال   آشوب و پيچيـدگي بـه      ةهاي كنوني مبتني بر نظري    كه رهيافت 

هاسـت تـا از ايـن رو بتوانـد          پديده رشد بر حاكم قوانين و درك  شناخت
  .هاي آن ارائه دهدديدي جامع تر و وسيع تر به محيط و پديده

   مورد مطالعهةشناخت منطق
با توجه به اهداف موردنظر شناخت الگوها بررسي و تحليـل آنهـا             

 دارآبـاد و بـر اسـاس        ةدر منطقـ  ) 1380-1335( ساله   45در يك دوره    
هـاي خـام ديجيتـالي مـورد        هاي هوايي موجود بـه عنـوان داده       عكس

هاي   ترين دره از مجموعه دره       دارآباد شرقي  ةرود در .استفاده قرار گرفت  
 تهران است و شامل مسيرهاي دسترسي به ارتفاعاتي است كـه            شمال

 جمـشيديه و ارتفاعـات فـراز        ةبه طور فرعـي پـس از پيوسـتن بـه در           
اين ). 2و1شمارةاشكال (يابد  چال دست ميجمشيديه به ارتفاعات كلك   

 35°،  48′،  40″هاي جغرافيـايي      حوزه در شمال شرق تهران در عرض      
 و 27′ و 23″هـاي جغرافيـايي     ر طول  شمالي و د   35° و   52′ و   ″25 -
مساحت حوزة آبريز دارآباد    .  شرقي قرار دارد   51° و   30′ و   ″40 - °51

 هكتـار اسـت كـه در        700 هكتار و مـساحت شـاخه فرعـي آن           1670
 هكتار مساحت دارند و طول رودخانه دارآباد تا ايـستگاه           2370مجموع  
حموديـان و  م(است % 22 كيلومتر و متوسط شيب بستر آن        5/6قلهك  

سال مبنا براي    (1335بر اساس آمار سرشماري سال      ). 1381همكاران،
ستوده، ( نفر بوده است     2041جمعيت دارآباد در اين سال      ) اين پژوهش 

اين رقم طي يك دوره پنجاه ساله تقريبا سه برابـر شـده و بـر                ).1371
 نفر جمعيت افزايش يافتـه      6006 به عدد    1385اساس سرشماري سال    

دره هـا بـه     -درحاليكـه رود  ).1383 ،ندسين مشاور بافت شـهر    مه(است
عنوان ميراث طبيعي و با ارزش، بـستر باغـات قـديمي و پيونددهنـده                
محيط مصنوع با محيط طبيعي محسوب شده و نقش و عملكرد مهمي            
از نظر براورد فضا و منابع الزم و تقويت پايداري بين فضاي سبز وبـاز               

ده دارند هجوم نيازهـا بـراي سـاخت         موجود در سرزمين شهري به عه     
-وساز وتوسعه شهري به دارآباد كه به عنوان يكي از مهـم تـرين رود              

دره هاي شمال تهران محسوب ميشود حيات آنرا به مخـاطره انداختـه            
موقعيـت دارآبـاد را در   :1شـمارة   شـكل ).1383ميرنوروزي رزي، (است

  .شهر تهران نشان ميدهد

  
 تهران و موقعيت منطقه مورد عكس هوايي): 1(شكل شمارة
 )html.SatIran/com.parstimes.www :مأخذ( مطالعه

 در سمت "كهنه دارآباد"درة دارآباد از دو رودخانه به نام رودخانه 
گيرد تشكيل كه از كوههاي غربي سرچشمه مي"دارآباد"شرق و رودخانة

- به هم مي"سير دورود پايين "كه در نهايت در محلي به نام شده 
كاربري هاي موجود در . دهندپيوندند و رودخانة دارآباد را تشكيل مي
 پارك، آموزشي و درماني و ،اطراف درآباد بيشترمسكوني، فضاي سبز

  ). 2شكل شمارة(فرهنگي است
  روش و ابزار پژوهش

عي و مصنوع در محيط و به منظور شناخت و تحليل الگوهاي طبي
در اين . تغييرات و رشد احتمالي آنها از روش پردازش تصوير استفاده شد

فرايند عكس هوايي، يا تصوير ماهواره اي از منطقه در صورت وجود مي 
در اين پژوهش با توجه . توانند به عنوان داده هاي مستند استفاده شوند
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سازمان نقشه (يي عكس هاي هوا،به داده هاي موجود و ثبت شده
فرايند پردازش به . مبناي كار قرار گرفت) 1380-1335،برداري كشور

 ساله 45ترتيب بر روي عكس هاي موجود كه حاصل يك دوره زماني 
شكل هاي (هستند، صورت پذيرفت )  شمسي1380تا 1335از سال (

  : اين روش به طور كلي داراي دو مرحله اصلي است). 6 و3،4،5
اوير و مناسب سازي آنها بر اساس ساختار  تهيه تص-اول

  ).ديجيتالي(رقومي

   MATLAB. تحليل اطالعات بر مبناي فيلتر گابور در محيط-دوم
بر اين اساس روند بررسي و تحليل الگوهاي طبيعي و مصنوع و تغييرات 

تر مورد بحث قرار آنها بر مبناي فرايند پردازش تصوير به طور دقيق
  .شودرامون آن در ادامه ارائه ميگرفت كه كلياتي پي

  
  

 

  
  )1383مهندسان مشاور بافت شهر، :مأخذ( دارآباد ةكاربري هاي وضع موجود منطق):2(شكل شمارة
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 1335 سال ،ي دارآباديعكس هوا): 3(شكل شمارة
  )١٣٣٥ نقشه برداري آشور نسازما:  مأخذ(

  
 1341 سال ،ي دارآباديعكس هوا): 4(شكل شمارة

   .)1348سازمان نقشه برداري كشور :مأخذ(

  
 1348 سال ،ي دارآبادي عكس هوا،):5(شكل شمارة
  )1341 نقشه برداري كشور نسازما:  مأخذ(

هـاي  هاي مختلف به عنوان داده     دوره در ددارآبا هوايي عكسهاي
ابزار تحليل در اين بخـش بـسته        .خام ديجيتالي مبناي كار قرار گرفتند     

 و حـاوي جعبـه ابزارهـاي        اسـت ) 7ويرايش   (MATLABافزاري  نرم
 تهيـه و تـدوين      بـراي هـاي عـصبي اسـت كـه          نظيـر شـبكه    ،مختلف

در ايـن   . شـود هاي رياضي مرتبط و تحليل از آنها استفاده مي        الگوريتم
 دارآبـاد   ةتحقيق به منظور بررسي و تحليل تصويرهاي حاصل از منطق         

و ابزار مـرتبط بـا   هاي مختلف بر اساس فرآيند پردازش تصوير  در دوره 
  .آن استفاده شده است

  
 1380 سال،ي دارآباديعكس هوا، ):6(شكل شمارة

  ) 1380 نقشه برداري كشور نسازما: ذ مأخ(
 

يكي از ابزارهاي مهم و قابل توجه در اين بخـش   فيلترهاي گابور
اي براي  به طور گسترده  ) موجك(روند كه بر مبناي ويولت      به شمار مي  

اي مختلف بافت از تـصوير سـازگار و آمـوزش داده            هجدا كردن شكل  
درنتيجه الگوريتم موردنظر به منظور شناخت و بررسي الگوهاي         . شدند

هاي زماني مختلـف بـر مبنـاي فيلتـر گـابور در محـيط         حاصل از دوره  
MATLAB              تهيه و تدوين و نتايج آن پس از اعمال بر روي تـصاوير 

  . شدمورد بررسي قرار 
  صويرفرآيند پردازش ت

تصوير به طور كلي عبارت است از شناخت، بررسي و           پردازش فرايند
هـاي قابـل    تحليل اطالعات خام حاصل از تصاوير و تبديل آنهـا بـه داده            

بر اين اساس پـردازش تـصوير و        . هاي مختلف تحليل  استفاده در سيستم  
شـوند كـه در     شـناخت و درك الگوهـايي مـي        تحليل آن منجر به كشف،    

 . (Gonzalez,et al,1992)ر به صورت برجسته وجوددارندساختار تصوي
چنين روندي نيازمنـد ارائـه سيـستمي بـراي خوانـدن اتوماتيـك              

 تا قـادر باشـد      استتحليل و تبديل آنها به ساختارهاي عددي         تصاوير،
ده، كـر جـدا    مـبهم  اي بـا جزئيـات    زمينهكه اطالعات مرتبط را از پيش     

 جديد شرايط در را آنها بسط و توانايي  بهمشا هاياز مثال  يادگيري قلبليت

 كاربر به و در نهايت توانايي استنتاج از اطالعات ناقص را         ارائه متفاوت و

 مختلـف  هـاي جنبـه  از وسـيعي  طيـف  تـصاوير  ديجيتـال  پردازش .بدهد

 و گرفتـه  بـر  در را با آن  مرتبطنظريمفاهيم  و افزارينرم افزاري،سخت
  : است زير كلي همرحل سه شامل اساسي طور به
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  يند فراگيري تصوير افر
عبارت است از به دست آوردن تصويري ديجيتـالي از          اين مرحله   

 آن براي رقومي    تواناييهاي اوليه كه نياز به يك سنسور تصوير و          داده
  تـصوير اغلـب    ةكننـد دريافت.دارد سنسور حاصل از  هايكردن سيگنال 

يگنال تـصويري را در     تواند يك خط اسكن دوربين باشد كه يك س        مي
 دو بعدي   يكندو در اين حالت با حركت آن تصوير       واحد زمان ارائه مي   

 حاصل از اين مرحلـه، بهبـود كيفـي تـصوير در             ةنتيج .شودحاصل مي 
هـاي مناسـب    نتيجه تغييرات حاصل بر روي آن و در نتيجه ارائـه داده           

ه طور اين تغييرات ب.  پردازش كيفي تصاوير در مراحل بعدي استبراي
هايي است كه در نتيجه آن كنتراست تصاوير         تكنيك ةعمده شامل كلي  

ــود داده  ــدهبهب ــي   ش ــذف م ــا ح ــتالل در آنه ــالل و اخ ــود و اخ  ش
(Gonzalez et al,1992).  

   يند قطعه قطعه كردن تصويرافر
 يا عكـس بـه عنـوان        ،به طور كلي عبارت از تفكيك يك تصوير       

ـ      داده خام  ورودي بـه بخـش        . شكيل دهنـده آن اسـت     هـا و عناصـر ت
هـا در تحليـل و      تـرين بخـش   تفكيك خودكار تصاوير يكي از مـشكل      

هـاي  گيـري الگـوريتم   به عبارت ديگر شـكل    . رودپردازش به شمار مي   
ضعيف و اشتباه در تصوير باعث شكست فرايند پردازش تصوير خواهد           

اين مرحله نقش كليـدي در شـناخت الگوهـا و تفـسير آنهـا و در                 . شد
خروجي حاصـل   . هاي منحصربفرد خواهد داشت   تفكيك ويژگي نتيجه  

هـاي  كـه تمـام بخـش     از اين مرحله بر اساس اطالعات پيكسلي است       
  ). همان ماخذ(گيرد تصوير را در بر مي

  يند شناخت و تفسير تصوير افر
 تـشخيص  .اسـت آخرين مرحله پردازش شامل تشخيص و تفسير      

صوير با عنصري اسـت   يك سطح از تةكنندفرايندي است كه مشخص   
هـاي خـويش ايجـاد       معرف ةكه بر اساس اطالعات ارائه شده به وسيل       

شده است و تفسير شامل تشخيص معني و مفهوم مجموع اين عناصر            
اي بر اين اساس تفسير تالش دارد تا مفاهيم و معاني مجموعـه            .است

  ). خذأهمان م(بندي شده را ارائه كند هاي طبقهاز ماهيت
شكل به صورت كامالً بارزي   ي در روند پردازش تصوير،    به طوركل 

اي از اطالعات پايه    هاي اطالعاتي تبديل شده و به شكل نمونه       به لكه 
اي در بخشي   اين اطالعات ممكن است جزئيات بسيار ساده      . آيددر مي 

 يا اطالعات موردنظر مشخص در كل تصوير را در بر داشـته             ،از تصوير 
  .باشد

  ندي آنهابالگوها و طبقه
هاي پردازش تصوير، تعريفي عددي، يا ساختاري الگو در سيستم

. هاي قابل توجه در تصوير استاز يك عنصر، يا برخي از ديگر ماهيت
شود، به به طورعموم الگو به وسيله يك يا چند معرف شكل داده مي

-هاست و يك الگو خود زيرمجموعهعبارت ديگر الگو ترتيبي از معرف
وهاست كه از برخي ازويژگي هاي معمول در تصوير سهم اي از الگ

  . بردمي
بندي آنها به وسيله ماشين براين اساس، شناخت الگوها و طبقه

شامل استفاده از ويژگي هاي خاص تصوير نظير بافت، رنگ و لبه 
) (Lepisto,et al, 2003;Manthalkar,et al, 1998.است

ستفاده از بافت به منظور به منظور بررسي و تحقيق در اين بخش، ا
هاي زماني مختلف در منطقة دارآباد مدنظر بندي الگوها در دورهطبقه

ساختاري و تلفيقي /به طور عمده دو روش عمدة آماري. بوده است
هاي براي تعريف و تحليل بافت وجود دارند، كه در اين ميان روش

د كه به باشنمي هاي فضايي و فركانسيآماري بيشتر بر مبناي روش
باشند ها بر مبناي ويولت ميطور عمده شامل تغييرات فركانس

)Lepisto,et al, 2003 .(  
  تفسير و تحليل 

نتايج حاصل از بازشناسي الگوهاي رشد عناصر مصنوع و طبيعـي           
 شـايان . در مناطق دارآباد در پنج دوره مختلف مورد بررسي قرار گرفت          

انـد  وند تفسير دخالت داشـته    ذكر است كه عوامل مؤثر ديگري كه در ر        
 نيازمنـد تقريـب و     ، بـسط و تعمـيم     بـراي ده كه نتايج حاصـل      شسبب  

  : اين عوامل به اختصار عبارتند از. تخمين باشند
  كيفيت تصاوير -1
  تصاوير ةانداز-2
 هاي متعدد مقياس-3
 هاي زماني متغير دوره-4
 هاي خام اوليه تعداد داده-5

 حذف و از روند 1359س مربوط به سال با توجه به موارد فوق، عك
الگوهاي رشد عناصر و شناسايي آنها در . پردازش و تفسير خارج شد

مرحلة اول به صورت پيوسته مورد بررسي قرار گرفت و در مرحله بعد 
  ).7شكل شمارة(به تفكيك مورد تحليل قرار گرفت 
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.)1385 مثنوي و همكاران :خذأ م(،گابور بر اساس فيلتر مطالعه مورد دوره هاي مختلف عناصر در متناظر رشد الگوي:)7(شكل شمارة  

 
 شناسـايي الگوهـاي رشـد       ،نكته قابل توجه ديگر در ايـن بخـش        

بـا توجـه بـه      . هاي مختلف بوده است   عناصر مصنوع و طبيعي در دوره     
 سـال  از سـاخت و انسان طبيعي رشد الگوي شكل  تغييرات،ةبررسي اولي

ا  ،دارد بـدون نظـم    و خودي به خود روندي تدا در اب  1380  تا 1335 در  امـ 

   مشخص را نشان مي دهديسازمان و نظم روند اين ،بعد سالهاي
 

گيـري و گـسترش پديـده هـاي         شكلةمنظور از الگوي رشد نحو    
هاي بر اين اساس تفسير نهايي با توجه به دوره      . مصنوع و طبيعي است   

  :زماني مختلف عبارتند از
  ،1335ا  ت1300-ل اوةدور
  ،1341 تا 1335– دومةدور
  ،1348 تا 1341– سومةدور
 نتايج و تفسير اين   .گيردبرمي در را 1380 تا 1348 كه سال  چهارم ةدور و

  .مورد شرح و بسط قرارگرفته اند به ترتيب مرحله بعدي در ها دوره
 

تفسيرو تحليل الگوي تغييرات عناصر طبيعـي و مـصنوع در           
  )1380تا 1330( زماني مورد مطالعه ةدور

 تغييـرات  رونـد  درك منظـور  بـه  ها يافته و تحليل  و تجزيه  بررسي

ساخت و روند تغييرات    الگوهاي انسان  تغييرات روند ةزمين دو در محيطي
صـورت زيـر قابـل ارائـه     ه الگوهاي طبيعي صورت گرفت و نتايج آن ب   

  :است
 

  :بررسي روند رشد و تغييرات الگوهاي طبيعي
  )1335-1330(ورة اول  د،الگوهاي طبيعي

در اين دوره الگوهاي رشد عناصر طبيعي از پيوستگي و انسجام نسبي            
 به دليل تمركـز واحـدهاي مـصنوع و انـسان            موضوعاين  . برخوردارند

در بخـش هـاي مركـزي منطقـه و پراكنـدگي نـسبي آنهـا از                  ساخت
يكديگر است كه اجازه حضور لكه هاي باز و وسـيع طبيعـي در درون               

-باعث شده شـكل   مسئلةياد شده   . ي انسان ساخت را مي دهد     واحدها
گيري واحدهاي زيـستي در ايـن دوره در بـستر محـيط و بـا شـكلي                  

ساخت به ويژگـي   با نسبت تغييرات انسان ارتباطدر  .محدود جريان يابد  
 از كـه هاي طبيعي، غلبه با سـاختار منظـر و الگوهـاي طبيعـي اسـت       

 رنگ در بخش هاي مركـزي و        طريق توزيع و پراكنش لكه هاي تيره      
قابـل  ،  اسـت نسبت الگوهاي طبيعـي     ن  بيمبويژه در حاشيه تصوير كه      

  ).8  شمارةشكل (استمشاهده 
  )1341تا 1335(دورة دوم ،الگوهاي طبيعي 

 در زيـستي  واحـدهاي  رشد و ساختانسان الگوهاي تمركز دليل به

 يهـا بخـش  در طبيعـي  الگوهـاي  عملكردها، اين با مناسب هاي بخش
دخالتهاي  از ناشي اختالالت و داشته پيوسته و ترمنسجم شكلي باقيمانده

 از هـايي نـشانه  ديگـر  سـوي  از .خـورد انساني در آن كمتر به چشم مي

 واحـد هـا و الگوهـاي        .شـود مـي  ديده دوره اين در طبيعي بافت جدايي
طبيعي دچار روند كاهنده از نظر اهميت و نسبت لكه ها و اتصال آنهـا           

شـكل  (دارنـد ساخت    اگرچه هنوز غلبه نسبي بر الگوهاي انسان       است،
 ).9شمارة
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روند شكل گيري و رشد الگوهاي طبيعي ):8(شكل شمارة

 1335 تا 1330سال

  
روند شكل گيري و رشد الگوهاي طبيعي سال ):9(شكل شمارة

  1341 تا 1335
  )1348 تا 1341(دورة سوم ،الگوهاي طبيعي
اي كه شكل مشخـصي در طـول        يگيري عناصر طبيع  روند شكل 

تـر نـشان    تر و محـسوس   روند تغييرات را به شكل سريع      ،دوره داشتند 
حالت پيوسـته و    ،گونه اي كه متأثر از رشد عناصـر مـصنوع         هب،دهندمي

   پيدايش متصل خود را تا حدودي از دست داده و زمينه را براي رشد و
  ).10  شمارةشكل(است  آورده فراهم ساخت انسان لگوهاي

  )1380 تا 1348( دورة چهارم ،الگوهاي طبيعي
در ايـن دوره     به دليل تأثيرات ناشي از رشـد الگوهـاي مـصنوع،          

 روند پيوسته و منسجم خود را بيش از پيش از دست            ،الگوهاي طبيعي 
اتـصال واحـدهاي    . تر شده است  داده و روند كاهشي در آنها محسوس      

همگن واحـدها مخـدوش     الگوهاي   طبيعي در حال از بين رفتن بوده،      
از نظـر  . اسـت شده و تغييرات در ساختار الگوهاي طبيعي قابل رويـت          

نسبت و كميت الگوهاي طبيعـي مـي تـوان رونـد كاهنـده و مغلـوب                 
يـت نمـود    ؤساخت را بـه وضـوح در سـاختار منطقـه ر           الگوهاي انسان 

  ). 11شمارةشكل (

  
روند شكل گيري و رشد الگوهاي طبيعي ):10(شكل شمارة

  1348 تا 1341الس

  
روند شكل گيري و رشد الگوهاي طبيعي ):11(شكل شمارة

  1380 تا 1348سال 
 

-: بررسي روند رشد و تغييرات الگوهـاي انـسان سـاخت          
   )1335 تا 1330 (ل اوة، دورالگوهاي انسان ساخت

سـاخت و    نتايج حاصل از بازشناسي الگوهاي رشد عناصر انـسان        
 گيـري الگوهـاي انـسان      شـكل   دهنـدة  نشانطبيعي در منطقه دارآباد     

و تغييـر شـكل   ) 35-30(ساخت به صورتي متمركز در خالل سـالهاي   
) 80تـا سـال   ( سازماني جديد در سال هاي بعـدي     ةتدريجي آنها و ارائ   

 انـسان (بر اين اساس منظر موجود شامل منظر كـشاورزي          . بوده است 
 و مهـاجرت     نظير يكجانشيني  ،است كه در اثر اختالالت ثانويه     ) ساخت

از سوي ديگر روند رشد واحدهاي زيـستي        . در آنها به وجود آمده است     
پيوسته، متمركز و فاقد شكل و هندسه خاص بوده كه           نسبت به   شكلي

 شكل ناپيوسته به    ،گيري آن با حركت به بخش هاي جنوبي       روند شكل 
  ).12شمارةشكل (گيرد خود مي
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ساخت هاي انسانروند شكل گيري و رشد الگو):12(شكل شمارة

  1335 تا 1330سال
  )1341 تا 1335 ( دومة، دورالگوهاي انسان ساخت

 در خالل اين    ،سازمان جديدكه متأثر از شكل و الگوهاي محيطي       
اي براي رشـد عناصـررا در سـالهاي پـس از آن      سالها بروز كرده زمينه   

شكل و الگوي عناصر مصنوع به دليل گذار از منظـر   .فراهم آورده است  
عي به سوي منظرشهري در حال تغيير و انسجام است و بدين دليل طبي

 رونـد تغييـر     .دهـد الگوي رشد شكلي متمركز و مشخص را نشان مـي         
ساخت رو بـه رشـد و بـارز         شكل واحدهاي طبيعي به واحد هاي انسان      

  ).13شمارةشكل  (اند اگرچه هنوز تحت تسلط الگوهاي طبيعي ،است

 
 تري و رشد الگوهاي انسان ساخروند شكل گي):13(شكل شمارة

 1341 تا 1335سال

  )1348 تا 1341( الگوهاي انسان ساخت
هاي را از سال   خود تغيير به رو روند سالها اين در عناصر رشد الگوي
-در اين سالها الگوهاي انـسان .  و گسترش داده است كردهپيش حفظ   

ايي آن  تر به خود گرفته و ساختار نه      تر و پيوسته  ساخت شكلي منسجم  
 رشد عناصر انـسان   . گيري است بويژه در عناصر مصنوع در حال شكل      

ساخت به شكلي پيوسته و مطابق با الگوي نهايي رشد عناصر حاصـل             
تغيير شكل منظر از حالـت كـامالً كـشاورزي در سـالهاي             . شده است 

رغـم وجـود     علـي  45 به شكل كامالً شهري پس از سـالهاي          30-35
  ).14  شمارةشكل(ي كامالً مشهود است برخي از واحدهاي كشاورز

  
ساخت  روند شكل گيري و رشد الگوهاي انسان):14(شكل شمارة

1348 تا 1341سال  
  )1380 تا 1348( الگوهاي انسان ساخت

 و بعـد    80 طوالني، الگوي رشد عناصر در سال        ةپس از يك دور   
سـاخت و    بين تكامل منظر شهري، پيوستگي الگوهاي انـسان       ماز آن   
گيـري   شكلةدامن. ستها در اين سالها شكل نهايي از رشد پديده    ارائه

هاي طبيعي نيز كـشيده شـده و        ساخت به بخش   الگوي عناصر انسان  
 رونـد رو بـه      ،با اتصال به شهر و تأثير از ديناميزم هاي موجـود در آن            

 تغييـرات مـداوم و پيوسـته در سـاختار الگـوي             .رشدي گرفتـه اسـت    
 افـزايش كميـت تغييـرات بـه نحـو قابـل             ساخت و روند رو بـه     انسان

 الگوهـاي  غلبـه  واحدها، و اتصال نسبت ازنظر  مشهود استچشمگيري

 وگـسترش  نفـوذ .انـد  مـشاهده  قابـل  طبيعـي  برالگوهـاي  ساخت انسان

 فيزيكي تغييرات روند ،طبيعي الگوهاي ةعرص در ساخت انسان الگوهاي

 آورده فـراهم  امـل ك دگرگـوني  براي را زمينه و كرده تسريع را كالبدي و

 )15 شمارة شكل(است

  
روند شكل گيري و رشد الگوهاي انسان ):15(شكل شمارة

  1380تا 1348ساخت سال 
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  بادآيافته هاي پژوهش در مورد دار
بررسي هر يك از اليه ها و روند شـكل گيـري و تغييـرات آنهـا                 

  :دهد مختلف نتايج زير را نشان ميةدرچهار دور
ثر از شـكل    أ سـاخت و سـازها متـ       گيري الگوي اگر چه شكل   -

 روندي ةالگوي رشد نهايي نشان دهند   در نهايت  ،بستر بوده است  
صــعودي در رابطــه بــا الگوهــاي انــسان ســاخت و متــرادف بــا  

  .باغ ها و فضاهاي سبز بوده است اضمحالل فضاهاي باز،
ـ  (الگوي رشد ساخت و سـازها          اقدسـيه در  ةسـتثناي منطقـ  ه ا  ب

 در طول زمان شكل و توسـعه يافتـه و           )بادغربي منطقه دارآ   جنوب
ويژگـي الگـوي    در عـين حـال      . ماهيتي پيوسته با شكل بستر دارد     
 درسـطح عناصـرطبيعي بـا       يـا  و ،نهايي چه درسطح ساخت وسازها    

هـاي  دربخـش  افزايش تغييرات بسترمرتبط بوده وحاكي از سـادگي       
 .استهاي حاشيه اي دره  بخش در پيچيدگي و مركزي

هـاي  رسـد پيـدايش هـسته      مي نظر به حاصل، الگوي به توجه با-
 ساخت و ساز و رشد آنها ماهيتي پيش بيني نشده و اتفـاقي              ةاولي

تـوان   تـر مـي   دارند اما در صورت دستيابي بـه اطالعـات دقيـق          
 كوتـاه    اي هاي رشد عناصـر و تغييـرات آنهـا را در دوره           محدوده

 .مدت پيش بيني كرد
 گـسترده اي بهـره مـي        انسبت وزيع باغها و فضاي سبز از ت      ةالي-

بردكه اين روند متناسب با الگوي بستر وشكل رودخانه است، بـه            
تـوان بـه    هاي پيش از اين مي    كه با بررسي اطالعات دوره    نحوي

اين نتيجه دست يافت كه رودخانه بـه عنـوان يـك تراژكتـوري              
بـه الگـوي     عامل شكل دهي  ) مسير حركتي از پيش تعيين شده     (

بـا رونـد     در نتيجـه بـه نظـر مـي رسـد             . بوده اسـت   هاشكل باغ 
  شهري در دهه هاي اخيـر بـه سـمت          ةگسترش رو به رشد توسع    

 رونـد  ،مـساحت  وسـعت  و اندازه لحاظ از باغها توزيع الگوي باد،آدار

اي كـه بـا رشـد       به گونه .بافت شهري دارد   رشد الگوي با معكوسي
يوسـتگي آنهـا    كاسته شده و پ    بيشتر شهر از ابعاد پهنه هاي باغها      

ست كه اين ويژگي     ا اين در حالي  . دهدروندي نزولي را نشان مي    
  .خورددر بخش هاي جنوبي كمتر به چشم مي

نيز ماهيتي مـشابه   ) لكه ها و حوضچه ها    (الگوي رشد منابع آب     -
دو الگوي گذشته دارد و مي توان گفت كه اين الگو تحـت تـأثير          

 .جريان الگوي رودخانه است
 نتيجه گيري

 با مـاهيتي فراكتـالي همـراه        گاهي دار آباد    ةيند رشد الگوها در در    آفر-
بينـي و   مـاهيتي غيرقابـل پـيش      اگر چه در مواردي ايـن رونـد،       . است

بـر ايـن    .  نيز اين روند حفظ شـده اسـت        80تصاعدي داشته و تا سال      
ها قابل مشاهده   اساس ماهيت انشعاب و خود تشابهي در بيشتر مقياس        

 . و درك است
 نـشان دهنـدة   از الگوهاي انتقالي به الگوهاي ثابت و مـشخص           گذار-

-از اين رو مي   . نوع شرايط در زمان بروز انشعاب در سيستم بوده است         
بـر اسـاس نيازهـاي انـساني         مكـاني /توان گفـت كـه شـرايط زمـاني        

 بـه   گوييپاسـخ  گيري عناصـر مـصنوع و      در جهت شكل    و سازماندهي
 . اندشدهنيازهاي انساني تعريف و تعيين 

مي بايد بـه رونـدي       محيطي -طبيعي الگوهاي تخريب سويه يك روند-
تواند از طريـق ايجـاد       مي امريحصول چنين   . دشورو به تعادل تبديل     

موازنه ميان رشد الگوها، برقراري پيوستگي ميان واحدهاي رشد، ايجاد          
 يارتباط منطقي ميان آنها و فراهم نمودن زمينه هاي الزم براي ارتقـا            

 . گرددكيفيت لكه هاي طبيعي و رشد آنها فراهم 
سـويه اطالعـات در     اي از وارد كـردن يـك      مصنوع نتيجـه  رشدعناصر-

ساده كـردن واحـدهاي زيـستي و پيونـدآنها بـه             فضاي حالت سيستم،  
.  در نظرنگـرفتن شـرايط محيطـي اسـت         و) محـيط (اي پيچيـده    زمينه

هاي درسياست بازنگري زمندنيا ومتعادل پويا حالتي به سيستم بازگرداندن
  .(Odell,2003; Logel,2004)هاي طبيعي استمداخله در عرصه

ساخت  ساخت و سازهاي مصنوع و انسان      ة دارآباد رشد فزايند   ةدر در - 
آن  ن بـستر طبيعـي و سـاده تـر شـد            وتنـوع  موجب كاهش پيچيدگي  

 ناشـي از بـي تـوجهي بـه تـوان و شـرايط               موضوع اين   .استگرديده  
 .است دارآباد و اهميت تداوم رشد الگوهاي طييعي آن ةرمحيطي د

ـ    ةدرحال حاضر الگوي رشد عناصـر محـيط طبيعـي در در           - ه  دارآبـاد ب
واسطه حضور قوي و مسلط و رشـد الگوهـاي مـصنوع داراي رونـدي               

ايـن ويژگـي سـبب از        .ده است كررا از حالت تعادل خارج       است كه آن  
خـروج منظـر از حالـت پويـاي     بين رفتن هسته هاي باغها و در نتيجه      

 كه شكل منظر آينده با      پيش بيني كرد  خود مي شود بنابراين مي توان       
ساخت و مـصنوع و از پـيش         شرايط كنوني به سوي شكل هاي انسان      

تعيين هدايت شده ودر نتيجه از حالت خود سازماندهي و خود ترميمـي            
ـ                ا آن  خارج شده و نيازمند مراقبت، نگهـداري و هزينـه هـاي مـرتبط ب

 براي پيشگيري از اين اتفـاق حفـظ باغهـا و لكـه هـاي سـبز و                   .است
ثري در ؤتواند عامل م يا برقراري ارتباط اكولوژيكي بين آنها مي،تقويت
 . باد و نواحي پيراموني آن باشدآ دارة محيط و منظر آتي منطقةتوسع

در نظر مي رسد عـدم قطعيـت موجـود     ه  ها ب با توجه به مسائل و يافته     -
ر ظهاي محيط ومن  ريزي ها و طراحي    در برنامه  ديرات محيطي ميباي  تغي

طور جدي مد نظر قرار گيـرد و وضـعيت آنـرا از شـرايط و                ه  در آينده ب  
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. چارچوب هاي قطعي و تثبيت انگاري فعلي مورد تجديد نظر قرار دهد           
هاي منظر بـوده و آنـرا بـه         انعطاف پذيري و تغييرات متناوب از ويژگي      

ـ      مثابه يك سيس    نيـاز بـه تـدوين    لـذا . دتم و نظـام پويـا مطـرح مينماي
هاي متناسب با تغييرات محيطي و عناصـر        رويكردهاي جديد و نگرش   

نظر مـي رسـد     ه   ب .ميباشدسوس  محتشكيل دهنده آن در بستر زمان،       
ش او آشوب و پيچيدگي از طريق ك  ةهاي كنوني مبتني بر نظري    رهيافت

 توانـايي هـا از ايـن      پديـده در شناخت و درك قوانين حـاكم بـر رشـد            
به محيط و   تر نسبت   تواند ديدي جامع تر و وسيع     مي   وبرخوردار است   

  .هاي آن ارائه دهدپديده
 

  تقدير و تشكر
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7-Image Processing 
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