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مقدمه 
ژئومورفولوژی علم مرتبط با فرم چشماندازها و فرایندهایی است که آنها را ایجاد کرده است (سامرفیلد .)1991 ،واژة ژئومتری
به معنی اندازهگیری سطوح است ،اما بهطور گسترده از آن دربارة سطوح ریاضی و هموار مانند کره و مکعب استفاده شده است.
ژئومورفومتری به معنی اصلی ژئومتری ارجاع داشته و علم آنالیزهای کمی سطح زمین شناخته میشود (مک میالن و شری،
.)2009
با توجه به رشد روزافزون استفاده از رایانهها در خودکارسازی و تسریع اجرای الگوریتمها و مدلها ،بسیاری از
شاخههای علمی بهطور گسترده یا کاربر این نوع مدلها هستند یا آنکه در جهت توسعه و گسترش آنها در حال
فعالیتاند .بسیاری از محیطشناسان همچون جغرافیدانان ،زمینشناسان ،یخچالشناسان ،محققان علوم خاک،
هیدرولوژیستها ،و اقلیمشناسان نیاز به اطالعاتی دربارة ویژگیهای سطح پوستة زمین دارند .این ویژگیها دربردارندة
اطالعاتی درمورد مورفولوژی زمین و فرایندها و مکانیسمهایی است که آنها را ایجاد کردهاند و میتوانند لندفرمها را
شکل دهند ،کنترل کنند ،و تغییر حالت دهند.
 نویسندة مسئول ،تلفن09133289134 :

Email: a.safe@geo.ui.ac.ir
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در گذشته ،ژئومورفومتری شاخهای از ژئومورفولوژی بوده ،اما امروزه یک رشتة علمی مجزا درنظر گرفته میشود (مک میالن و
شری .)2009 ،ایوانس ( )1972دو رویکرد در ژئومورفومتری را مطرح میکند که شامل ژئومورفومتری خاص و عام میشود.
ژئومورفومتری خاص بر روی آنالیز لندفرمهای ناپیوسته یا گسسته متمرکز است؛ درصورتیکه ژئومورفومتری عام لندفرمهای
پیوستة زمین را کمیسازی و تفسیر میکند .در ژئومورفومتری ،موضوع موردبحث اندازهگیری و شناسایی لندفرمهاست .لندفرم
عارضة فیزیکی سطح زمین درنظر گرفته میشود که دارای ویژگیها و مشخصات فرمی است (بیتز و جکسون.)2005 ،
در زمینة ژئومورفوتری خاص ،یک لندفرم واحدی از زمین است که بهوسیلة فرایندهای طبیعی ایجاد شده باشد.
درنتیجه ،ممکن است بهصورت حاالت مشخصی که در هر جایی میتواند حادث شود شناسایی و تفسیر شود .لندفرمها از
نظر ویژگیهایی همچون شکل ،اندازه ،ابعاد ،جهت قرارگیری ،ناهمواری ،و موقعیت قرارگیری متفاوتاند .آنها همچنین
از نظر فرایندهای فیزیکی که آنها را بهوجود آورده دارای اختالفاند (اتزلمولر و سولباک.)2000 ،
شکل و ابعاد لندفرمها تابعی از فرایندهای بهوجودآورندة آنهاست (مک میالن و شری .)2009 ،زمین دارای سطحی
پیوسته است که دارای چشماندازها و لندفرمهای مختلفی است .طبقهبندی و قطعهبندی لندفرمهای زمین به چندین
طبقه و کالس به هنگام مطالعه و بررسی آنها ضروری است .چشماندازها و لندفرمها معموالً با سلسلهمراتبی از
مقیاسها و ابعاد شناسایی و تعیین میشوند (هاموند1964 ،؛ میجرینک1988 ،؛ موال1988 ،؛ پایک ،1988 ،ویبل و دلوتو،
 ،1988دیکائو 1989 ،و 1990؛ گوزتی و ریچنباچ1994 ،؛ سوریانا و دی هوپ1994 ،؛ فلز و ماتسون1996 ،؛ لیوید و
آتکینسون1998 ،؛ اشمیت و همکاران1998 ،؛ اتزلمولر و سولباک2000 ،؛ لیتی2001 ،؛ لوسیر و همکاران.)2003 ،
یک مدل شیء یا مفهومی است که از آن برای نشاندادن چیز دیگری استفاده میشود .سه نوع مدل وجود دارد که
شامل مدل مفهومی ،فیزیکی ،و ریاضی میشود (لی و همکاران .)1960 ،مدل مفهومی از ذهن یک فرد منشأ میگیرد و
بهشدت تحتتأثیر زمینههای فکری و نگرش و دانش آن فرد است .این نوع مدلها بعدها به مدلهای ریاضی یا فیزیکی
منتهی میشوند .یک مدل فیزیکی مدلی آنالوگ است و مدلهای ریاضی شرایط ،اشیا ،یا پدیدهها را در غالب مفاهیم
ریاضی نمایش میدهند و تحلیل میکنند .مدلهای ریاضی گاهی به دو نوع مدل دیگر شامل مدلهای کمی و کیفی
تقسیم میشوند (ساعتی و الکساندر.)1981 ،
مدلهای ریاضی به مدلهای تابعمحور و مدلهای تصادفی (براساس جبریبودن یا احتمالیبودنشان) تقسیم
میشوند .مدل رقومی ارتفاعی ( )DEMو مدل رقومی زمین ( )DTMبهعنوان مفهومی عامتر بهعنوان منبعی برای
دادههای ارتفاعی استفاده میشوند تا توپوگرافی شکل زمین را شبیهسازی کنند و مورداستفاده قرار دهند DEM .یا
 DTMدادههای رستری شبکهایاند که از آنها برای مدلسازی سطح زمین استفاده میشود DEM .بهطور گسترده در
مطالعات ژئومورفومتریکی و ژئومورفولوژیکی سطح زمین ،مدلسازی ،طبقهبندی ،تشخیص و شناسایی لندفرمها ،و نیز
نقشهکشی مورداستفاده قرار گرفته است (درات و بالشکی2006 ،؛ درات و ایسانک2012 ،؛ گرسک و همکاران2011 ،؛
جسیویکز و استپینسکی2013 ،؛ کاراگوال و همکاران2017 ،؛ لیندسی و همکاران2015 ،؛ مک میالن و شری2000 ،؛
دنگ و ویلسون2008 ،؛ ریگول سانچز و همکاران2015 ،؛ اشمیت و هویت2004 ،؛ تریب1992 ،؛ رامستد و اتزلمولر،
2012؛ پریما و همکاران2006 ،؛ پیلویان و کونسنی2017 ،؛ مکرم و حجتی2016 ،؛ ایواشی و پایک.)2007 ،
بهرغم محبوبیت و عمومیت در استفاده از  DTMدر زمینة شناسایی و تشخیص لندفرمها و طبقهبندی آنها ،منابع
دیگر مانند دادههای سنجش از دوری (سعادت َو همکاران2008 ،؛ اشنیویت و همکاران ،)2008 ،عکسهای هوایی ،و
نقشههای توپوگرافیکی (بنایی )1993 ،نیز مدنظر قرار گرفته است.
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بیشتر طبقهبندیهای خودکار لندفرمها ،که از طبقهبندی مفهومی شیب استفاده میکنند ،مانند روشی که رائول
( )1960استفاده نمود و اراضی شیبدار را به پنج واحد (قله ،گردنه ،دیوارة باالیی ،میانی ،و پاشنة شیب) تقسیم کرد ،از
مفاهیم ارئهشده توسط مایلن ( ،)1935ارتقایافته توسط رائول و والکر ( )1968و نیز هاگت ( )1975بهره بردهاند.
روشهای طبقهبندی بسیاری نیز ارائه شدهاند ،مانند روش اسکیدمور و همکاران ( ،)1991که با استفاده از اندازهگیری
فاصلة افقی و عمودی بین خطالرأسها و کانالها لندفرمها را طبقهبندی میکنند یا اشمیت و دیکائو ( )1999که براساس
موقعیت نسبی چشمانداز به نسبت رتبة آبراهة کانالی که اراضی بدان زهکش میشوند طبقهبندیها را انجام میدهد.
کوناچر و دالریمپل ( )1977و اسپایت ( )1990نیز سطوح شیبدار را براساس دامنهها و ویژگیهای کانال به نُه واحد
طبقهبندی کردند.
دن و همکاران ( )2001رویکردی معنایی برای تشخیص و توصیف لندفرمها ارائه میکنند که فرم هندسی،
توپوگرافی ،و تعاریف معنایی را دربر میگیرد .مکی و همکاران ( )2003استفاده از اشیای جغرافیایی با درجة باالتر را به
نسبت استفاده از سلولها در پیکربندی و شناسایی ویژگیهای توپوگرافیک زمین توصیه کردند .آنها همچنین یک
استدالل غیرجبری برای نشاندادن سطح عدم قطعیت فازی نتایج بهکار بردند.
مک میالن و شری ( )2009لندفرمها را بهعنوان اشیای طبیعی قابل تشخیص توصیف میکنند که از نظر فرایندهای
فیزیکی که در شکلگیری آنها دخالت داشته با یکدیگر متفاوتاند .قطعهبندی اراضی با استفاده از نرخ انحنای زمین نیز
مدنظر قرار گرفته است (رامستد و اتزلمولر 2009 ،و  .)2012مک میالن و شری ( )2009بر آناند که بیشتر رویکردهای
طبقهبندی اراضی بهطور خودکار به دنبال تکرار سیستمها و روشهای پذیرفتهشدة دستی و قدیمی طبقهبندی و
نقشهکشی لندفرمها هستند .این منابع مطابق با این توضیحاند :دیکائو و همکاران1991 ،؛ دیکائو و همکاران1995 ،؛
گالنت و همکاران2005 ،؛ هروتین و پرکو2009 ،؛ درات و آیسنک2012 ،؛ کاراگوال و همکاران.2017 ،
در این میان ،تومر و آندرسون ( ،)1995کالرک ( ،)1988و شری و همکاران ( )2002بر آناند که سطح زمین ترکیبی
از مؤلفههای جبری است که هدف ژئومورفومتری استخراج لندفرمهای جبری از بسترهای متغیر و مختلف است (مک
میالن و شری .)2009 ،مک میالن و شری ( )2009لندفرمها را آن بخشی از چشماندازها تعریف میکنند که نسبتاً از نظر
شکل (انحنای پالن و پروفیلی) ،شیب (گرادیان شیب) ،جهت قرارگیری یا برونزد (جهت یا تابش خورشیدی) ،رژیم
رطوبتی ،و موقیت نسبی قرارگیری لندفرمها همگناند .استفاده از پارامترهای سطح زمین بهمنظور قطعهبندی چشماندازها
به عناصر لندفرمی را میتوان در کارهای پیشین اسپایت ( )1968و دیکاو ( )1989یافت.
پیشرفتهای اخیر استفاده از الگوریتمهای طبقهبندی فازی خودکار را برای تشخیص عناصر لندفرمی مدنظر قرار داده
است (بروگ و همکاران 2000 ،و 2001؛ اشمیت و هویت .)2004 ،تمرکز روشهای فازی بر روی شناسایی لندفرمهای
خاص (مانند کوهها ،درهها ،حوضة رودخانهها ،و شبکههای زهکشی) ،عناصر و اجزای لندفرمها (اشکال هندسی که در
شکلگیری بخشی یا همة شیبها یا برخی لندفرمهای خاص دیگر دخالت دارند) ،و انواع لندفرمهای دارای تکرار (یک
سری از تپهها و درههای پشته -ناوهای) است .تمرکز اصلی در این گونه مطالعات بر روی تکنیکهای فازی در تشخیص
و شناسایی اجزای چشماندازهاست .تقریباً همة رویکردهای طبقهبندی و تشخیص لندفرمها براساس نمایش موقعیت
چشمانداز یا شکل و سطح اراضی است (پنوک و همکاران1987 ،؛ دیکائو1989 ،؛ اسکیدمور و همکاران1991 ،؛ ایروین و
همکاران1997 ،؛ اشمیت و دیکائو1998 ،؛ اشمیت و دیکائو1999 ،؛ شری و همکاران)2002 ،

274

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،52ﺷﻤﺎرة،2تﺎبستﺎن1399
پژو 

به هر حال ،شاید بیشترین رویکرد منتشرشده در پژوهشهای علمی این بخش استفاده از انحنای زمین در طبقهبندی
لندفرمها باشد .بهعنوان مثال ،دیکائو ( )1989چشماندازها را به ترکیبی از انحناهای پالن مقعر ،مستقیم ،و محدب از یک
طرف تقسیم میکند و از جهت دیگر آنها را به انحناهای پروفیلی مقعر ،مستقیم ،و محدب طبقهبندی میکند .این
رویکرد (همچون بسیاری روشهای زیرشاخة آن) براساس روابط بین شکل سطوح (انحنای محلی) و تراکم جریان
سطحی استوار است و رسوبگذاری در این چنین سطوحی بر پایة دو مکانیسم تجمعی انجام میگیرد :مکانیسم نخست،
نمایندة همگرایی و واگرایی جریان در امتداد شیب است؛ درحالیکه مکانیسم دوم منعکسکنندة کاهش سرعت نسبی
جریان در جهت پایین شیب است که ناشی از تغییرات نرخ انحنای پروفیلی در این بخش است (مور و همکاران1991 ،؛
مک میالن و شری.)2009 ،
شری و همکاران از روش اولیة دیکائو ( ،)1989که دارای دو سطح بود ،انتقاد کردند و روش طبقهبندی قویتر و قابل
اعتمادتری براساس انحنای زمین پیشنهاد کردند .اولین پیشنهاد استفاده از انحنای تانژانتی به جای انحنای پالن در
طبقهبندی اجزای لنفرمهای بیسیک بود ،زیرا انحنای پروفیلی و تانژانتی هر دو انحنای مقاطع عمودیاند که دارای
توزیعهای آماری مشابهیاند که این موضوع برخالف انحنای پالن است (مک میالن و شری .)2009 ،دومین انتقاد در
برابر دیکائو آن بود که این رویکرد عناصر شکلی را با انحنای پروفیلی و پالن متمایز میکرد ،زیرا این عوامل همواره
شامل اشکال همگنتر با گرادیان شیب ،جهت ،و انحنای مشابهی میشوند.
شری ( )1995و شری و همکاران ( ،)2005در مقابل ،روشی شیءگرا ،محلی ،حساس به مقیاس در طبقهبندی اجزای
لندفرمها و عوارض زمین براساس دخالت تأثیرات انحنای دیفرانسیلی ،متوسط ،پروفیلی ،تانژانتی ،و گوسی کل ارائه
کردند که از بروز این نوع مشکالت جلوگیری کنند.
واژة ژئومورفومتری دربردارندة مطالعات کمّی است .ژئومورفومتری از مدلها برای اندازهگیری و آنالیز عوارض سطح
زمین استفاده میکند .بنابراین ،بسیاری از مطالعات ژئومورفومتریکی براساس مدلسازیها قرار دارند؛ بهطوریکه لی و
همکاران ( )1960انواع مدلها را تعریف و تبیین میکنند .در این بخش مدلسازی ریاضی و مفهومی بهطور ترکیبی
استفاده میشود .درنتیجه مدلسازی مفهومی ،که با مدلسازیهای تابعمحور و کمّی و ریاضی در فضای جبری ترکیب
شده است ،مدنظر قرار دارد .براساس ایدة ایوانس ( ،)1972دربارةد ژئومورفومتری ،از ژئومورفومتری خاص با تمرکز بر
آنالیز لندفرمهای یخچالی و مجاور یخچالی استفاده شد.
بهطور کلی ،در مطالعات پیشین ،رویکرد شیءگرا ،که فاکتور مقیاس را مدنظر داشته باشد ،کمتر مدنظر قرار گرفته
بود؛ عمدتاً وضعیت انحنای زمین و شیب مؤلفههای غالب در تشخیص لندفرمها بود .بسیاری از روشها از نظر ساختار
اجرای ماشینی با محدودیتها و مشکالتی روبهرو بودهاند و همچنین بهدلیل پیچیدگیهای اشکال مرکبی همچون
سیرک یخچالی و مخروط رسوبی این اشکال کمتر بررسی شدهاند .عالوه بر موارد فوق ،تشخیص جهتی در عمدة
مطالعات موردتوجه قرار نگرفته و نیز در ساختار مدلسازیها ،الگوریتمها ،و روشهای ارائهشده به این موضوع مهم کمتر
پرداخته شده است.
هدف اصلی در این پژوهش تشخیص و طبقهبندی لندفرمهای یخچالی و مجاور یخچالی با استفاده از مدلسازیهای
رستری و به کمک الگوریتمهای خودکار پایتون است تا اینکه مراحل مدلسازی دقیقتر و با سرعت و کارایی بهتری
انجام گیرد .برای تشخیص و طبقهبندی لندفرمهای موردنظر از دو رویکرد مدلسازی مفهومی و شیءگرا استفاده
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میشود .طیف بیشتری از لندفرمها از ساده تا پیچیده مدنظر قرار دارد .در صورت امکان ،تشخیص جهتی مدنظر قرار
گرفته و همة مدلها براساس عملکرد خودکار و متناسب با پردازش ماشینی طراحی ،اجرا ،و ارزیابی میشوند.

موادوروشﻫﺎ 
1

دادههای رقومی سطحی منتشرشده توسط آژانس فضایی ژاپن در ماه می و اکتبر  2015با رزولوشن افقی در حدود 23
متر بهمنظور مبنای مدلسازی در تشخیص عوارض و لندفرمهای سطح زمین استفاده شد .این دادهها از تصاویر ماهوارة
 ALOSبهدست آمده (تاکاکو و همکاران )2014 ،که از شبکة دادههای رقومی سطحی با قدرت تفکیک مکانی پنج متر و
با پوشش جهانی استخراج شده که در حال حاضر دقیقترین دادههای ارتفاعی در مقیاس بزرگاند (تادونو و همکاران،
 .)2014محدودة رشتهکوههای البرز بهعنوان مطالعة موردی بهگونهای مدنظر قرار گرفت که امکان دسترسی به طیف
متنوعی از لندفرمها و عوارض سطح توپوگرافیکی زمین وجود داشته باشد .محدودة موردنظر ،که شامل بدنة ارتفاعات این
واحد کوهستانی به همراه دشتسرها و اراضی کمشیب و زمینهای اطراف میشود ،در بین طول جغرافیایی  50تا 55
درجة شرقی و بین عرض جغرافیایی  35تا  37درجة شمالی واقع شده است .شکل  1موقعیت محدودة موردپژوهش را
نشان میدهد.



ﺷکل.1منطقةمطﺎلﻌﺎتﯽ،واحدکوﻫستﺎنﯽالﺒﺮز 

هفت نوع لندفرم یخچالی و مجاور یخچالی رایج مدنظر قرار گرفت که در زمینة ژئومورفولوژی یخچالی دارای
اهمیتاند .این لندفرمها شامل سیرکهای یخچالی ،دریاچههای تارن یخچالی ،گردنهها ،قلل ،خطالرأسها ،خطالقعرها،
درهها ،و مخروطهای برونشستة یخچالی و مجاور یخچالیاند .مدلسازی تشخیص و تفکیک لندفرمهای نامبرده از
طریق دو نوع رویکرد مختلف انجام گرفت که بهصورت شماتیک مراحل و نحوة ارتباط آن در شکل  2نشان داده شده
است.
)1. Digital Surface Model (DSM
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مﻫﺎ 
مدلسﺎزيتشخﯿصلندﻓﺮ 
ﺷکل.2ﻓلوچﺎرتمﺮاحل 

لندفرمهایی که بهصورت موردی مدنظر قرار گرفتند در شکل  3نشان داده شدهاند .این لندفرمها شامل گروهی از
لندفرمهای ساده و پیچیدهاند که شامل هشت نوع لندفرم مختلف زمین میشوند .در برخی از این لندفرمها جهت بدون
معناست (مانند قله) و در برخی دیگر جهت قرارگیری نیز دارای اهمیت است (خطالرأس ،سیرک یخچالی ،و
مخروطافکنه).
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دریﺎچهﻫﺎي

ﯿﺮکﻫﺎيیخچﺎلﯽکهتوسطآبپُﺮﺷدهو
مدلسﺎزي -a :ﻓﺮورﻓتگﯽ کفس 
درنظﺮگﺮﻓتهﺷده بﺮاي 

مﻫﺎي
ﺷکل.3لندﻓﺮ 
مخﺮوطﻫاﺎيرساوبﯽ؛-hقلاه؛ Iو -jدره؛-k

سﯿﺮکﻫﺎيیخچﺎلﯽ؛،d،e،fو-g

گﺮدنهﻫﺎ؛-c

مﯽدﻫند؛-b
تﺎرنراتشکﯿل 
خطالﺮأس؛-lﺷﺒکةزﻫکشﯽ 


مدلسﺎزي 
محﯿطوﻓضﺎي 
محیط مدلسازی در این پژوهش در حیطة مدلسازی رقومی زمین است .مفاهیم آنالیز رستری که در ارتباط با
ساختارهای شبکهای است بهطور بنیادین مدنظر قرار گرفته شد .طبقهبندی ،تشخیص ،و شناسایی و تفکیک لندفرمها
فضای فرعی مدلسازی رقومی زمین است .لندفرمهای یخچالی و مجاور یخچالی زمینة مدلسازیهای این پژوهشاند.

مدلسﺎزي 
رویکﺮدﻫﺎي 
از دو نوع رویکرد مختلف برای شناسایی و تفکیک لندفرمهای شاخص استفاده شد .هشت گروه مختلف از لندفرمهای
زمین در مناطق یخچالی و مجاور یخچالی انتخاب شد که شامل درهها ،خطالرأسها ،خطالقعرها ،گردنههای یخچالی،
سیرکهای یخچالی ،فرورفتگیهای کف سیرکهای یخچالی ،قلل ،و مخروطهای رسوبی میشود .همة این عوارض با
دو رویکرد مدلسازی شیءگرا و مفهومی ،که بر پایة آنالیز الگوی کرنل قرار دارد ،مدلسازی و اجرا شد .مراحل و نحوة
عملکرد این دو نوع مدلسازی در ادامه با تفسیر بیشتری آمده است.

مدلسﺎزيمفهومﯽ(مدلسﺎزيالگويکﺮنل) 

خالصهای از مراحل این نوع مدلسازی در ادامه آورده شده است.
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آنﻫﺎ 
ویژگﯽﻫﺎومشخصﺎتخﺎص 

مﻫﺎيمنتخببﺮاسﺎس
سﺎختالگويمفهومﯽکﺮنللندﻓﺮ 

درحقیقت ،هر یک از الگوهای طراحیشده بر روی پنجرة متحرک قرار گرفته و همة سطر و ستونهای شبکة رستری را
پیمایش (اسکن) میکند و الگوریتم حامل درجة شباهت توپوگرافی زمین با این الگوها را بررسی و سپس نتایج را بهوسیلة
یک معادل عددی در الیة رستر خروجی درج میکند .هر الگو از سطوحی 1تشکیل شده که در شکلهای  4تا 10
بهصورت سطوح مختلف یا

با رنگهای مختلف نمایش داده شدهاند.

ﯽﺷدهبﺮايتشخﯿصدرهوسﯿﺮکیخچﺎلﯽدرﺟهﺎتمختلفﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ 
ﺷکل.4الگويکﺮنلﯽﻃﺮاح 

1. Level
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خطالﺮأس 
ﯽﺷدهبﺮايتشخﯿصقله،ﻓﺮورﻓتگﯽکفسﯿﺮک(دریﺎچهتﺎرن)،گﺮدنه،و 
ﺷکل.5الگويکﺮنلﯽﻃﺮاح 

مخﺮوطﻫﺎي

واریزهاي،

(مخﺮوطاﻓکنه،مخﺮوطآبﺮﻓتﯽو

مخﺮوطﻫﺎيرسوبﯽ

ﯽﺷدهبﺮايتشخﯿص
ﺷکل.6الگويکﺮنلﻃﺮاح 
یخچﺎلﯽ-بﻌدازیخچﺎلﯽ)درﺟهﺎتمختلفﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ 

بﺮونﺷستة
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مﻫﺎ 
تنظﯿممقﯿﺎسبﺮاسﺎسویژگﯽﻫﺎيﻫندسﯽومورﻓولوژیکﯽلندﻓﺮ 

تنظیم مقیاس را میتوان با تعیین ابعاد الگوی کرنل طراحیشده تعیین کرد .دو نوع مقیاس در این بخش مدنظر قرار
گرفت که شامل مقیاس هندسی و مورفولوژیکی است .مقیاس مورفولوژیکی براساس الگوی کرنل و ابعاد آن تغییر
میکند و مقیاس هندسی براساس سایز کرنل (تعداد سطر و ستون آن) تغییر میکند .شکلهای  11و  12مفهوم مقیاس
مورفولوژیکی و هندسی را بهترتیب نشان میدهند.
مقیاس الگوی کرنل را میتوان با استفاده از ویژگیها و مشخصات آلومتریک لندفرمهای زمین تعیین کرد .در این
بخش از مقیاس هندسی الگوی کرنل با ابعاد  11در  11سلول بهطور پیشفرض استفاده شد .همچنین ،الگوریتم خودکار
تغییر و تعیین مقیاس هندسی نیز طراحی شد .در کل ،سایز بزرگتر کرنل منتهی به رزولوشن پایینتر و درنتیجه حذف
بیشتر جزئیات یا سطح باالتر کلیسازی 1خواهد شد .در گام بعد ،کرنل تهیهشده در قاب پنجرة متحرک بر روی همة
پیکسلهای شبکة رستری تکرار میشود و الگوریتم حامل خود را بر روی همة پیکسلها اجرا و محاسبه میکند .شکل 8
تأثیر مقیاس مورفولوژیکی بر روی تشخیص قلل را بهطور نمونه نمایش میدهد.

بهﻃورنﻤونهالگويمﺮبوطبهمخﺮوطرسوبﯽ)
ﺷکل.7مقﯿﺎسمورﻓولوژیکوﻫندسﯽالگويکﺮنل( 

ازارتفﺎعﺎتعلمکوهدر

قللبهﻃورنﻤونه)بخشﯽ

مﻫﺎ(تشخﯿص
ﺷکل.8تأثﯿﺮمقﯿﺎسمورﻓولوژیکﯽبﺮروينتﺎیجتشخﯿصلندﻓﺮ 
الﺒﺮزمﺮکزي
1. Generalization
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لندﻓﺮموقﺮاردادنآنبﺮرويکﺮنل 

ﻃﺮاحﯽالگوریتمتشخﯿص

الگوریتم تشخیصدهندة لندفرمهای منتخب تهیه و آمادهسازی شد و بر روی کرنلی که در مرحلة قبل طراحی شده بود
قرار داده شد تا اینکه درجة شباهت سطح زمین با الگوی کرنل مرجع محاسبه شود .برای محاسبة شباهت بین الگوی
کرنل مرجع و فرم مورفولوژیکی سطح زمین از مفاهیم منطقی و مفهومی استفاده شد .الگوی مرجع مربوط به هر لندفرم
به چندین سطح تفکیک شد؛ بهگونهایکه در شکل  14نشان داده شده است .در این بخش از یک نوع اپراتور مقایسهای
برای مقایسة مقادیر ارتفاعی هر پیکسل در سطح اول با همة پیکسلهای سطوح بعدی استفاده شد .در صورت
صحیحبودن شروط بررسیشده ،الگوریتمهای شمارنده تعداد این رخدادها را شمارش و به درصد تبدیل میکند و از آن
بهعنوان شاخصی برای تعیین درصد شباهت به مدل کرنل مرجع استفاده میکند .الگوریتم بهکارگرفتهشده در این بخش
در رابطة  1ارائه شده است.
()1
که در این رابطه

الگوی کرنل طراحیشده برای شناسایی یک لندفرم خاص است.

لندفرم موردنظر (شامل جهات اصلی جغرافیایی  ،S ،Nو  )...و
بهطوریکه هر سطح دربرگیرندة تعدادی پیکسل میشود.

مربوط به جهت جغرافیایی

شامل سطوح الگوی کرنلی طراحی شده است؛

تعداد پیکسلهایی است که در هر سطح ( )Lقرار دارند

(شکل  14را ببینید) که بسته به نوع طراحی هر الگو و با توجه به مقیاس تعریفشده و نیز نوع لندفرم شاخص متغیر و
متفاوت خواهد بود .الگوریتم تهیهشده ارزش ارتفاعی هر پیکسل در هر سطح را با ارزشهای پیکسلی قرارگرفته در
سطوح بعدی مقایسه میکند .الگوریتم شمارنده تعداد پیکسلهایی را که مقادیر بیشتری در هر زوج مقایسه دارند محاسبه
میکند و مجموع این رخداد را بهدست میآورد .مجموع رخدادهای محاسبهشده توسط الگوریتم شمارنده بر کل حاالت
ممکن تقسیم و در مقدار  100ضرب میشود تا مقدار عددی بر مبنای درصد بهدست آید .این عدد شاخصی برای ارزیابی
درصد شباهت مورفولوژی محلی زمین با الگوی کرنل مرجع است.

پﯿکسلﻫﺎي()Nقﺮارگﺮﻓتهدرﻫﺮسطح 

ﺷکل.9الگويکﺮنلﺷﺎملسطوح()Lو
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ﺷﺒکهاي 

ذخﯿﺮهسﺎزينتﺎیجدرسﺎختﺎرﻓﺎیل


نرخ شباهت محاسبهشده به ازای هر پیکسل از مدل رقومی ارتفاعی در ساختار شبکهای یک فایل رستری با فرمت
 ASCIIسازماندهی و درج میشود .همة مراحل شامل آمادهسازی و سازماندهی در فایل شبکهای در محیط
برنامهنویسی پایتون طراحی و اجرا شد.
بهصورتنقشه 
ﻓﺮآورينتﺎیج 

نقشهکشی نتایج بهدستآمده و فرآوری آنها در قالب الیههای رستری که درصد شبباهت لنبدفرمهبا ببا لنبدفرم مرجبع
(لندفرم موردنظر) را نشان میدهند.

ﯽءگﺮا 
مدلسﺎزيﺷ 

در این رویکرد مدلسازی ،از شیئی مرجع برای تشخیص لندفرمها استفاده شد .مراحل این بخش بهطور خالصه در ادامه
آورده شده است.

نﻤونهبﺮداريازلندﻓﺮم 

بهمنظور تهیة شیء مرجع مربوط به هر لندفرم ،نیاز به جمعآوری تعدادی از لندفرمهای نمونه است .هر مقدار تعداد
لندفرمهای نمونه بیشتر باشد ،مدل مرجع بهتری بهدست میآید .نمونهبرداری از لندفرمها ویژگیهای مورفولوژیکی و
ملزومات مقیاس را توجیه میکند .حالت بهینه استفاده از نمونههای لندفرم موجود در منطقة مطالعاتی است .بعد از تهیة
چندین نمونه از لندفرم موردنظر در یک منطقه ،همگی آنها در یک جهت قرار داده میشوند و با یکدیگر تلفیق و تجمیع
میشوند تا اینکه شیء مرجع لندفرم تهیه و برای اجرای مدل از آن استفاده شود .شکل  15اشیای مرجع تهیهشده برای
لندفرمهای موردنظر در فرایند پژوهش را نشان میدهد.

ﻓﺮورﻓتگﯽﻫﺎي

مخﺮوطﻫﺎيرسوبﯽ؛-e

سﻫﺎ؛-d
خطالﺮأ 
گﺮدنهﻫﺎيیخچﺎلﯽ؛ -b

مﻫﺎيمنتخب-a:
ﯽءمﺮﺟعلندﻓﺮ 
ﺷکل.10ﺷ 
قلهﻫﺎ 
سﯿﺮکﻫﺎيیخچﺎلﯽ؛ -g

دریﺎچهﻫﺎيیخچﺎلﯽتﺎرن؛-f

کفسﯿﺮکیﺎ

با استفاده از رابطة  2نمونههای لندفرم تهیه و با هم ترکیب شد تا شیء مرجع نمایندة آن لندفرم خاص ایجاد شود.
()2
که در این رابطه،

شیء مرجع برای تشخیص لندفرم شاخص است،

یکدیگر ترکیب میشوند تا شیء مرجع را بهوجود آورند.

لندفرم شاخص نمونهبرداریشده است که با

لندﻓﺮمﻫﺎيیخچﺎلﯽومجﺎوریخچﺎلﯽ)در...
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ﯽءمﺮﺟع 
چﺮخﺶﺷ 

در مرحلة بعد ،شیء مرجع در جهات جغرافیایی مختلف چرخانده میشود (بهطور مثال ،گامهای 20درجهای) .چرخش
شیء مرجع بهمنظور تشخیص لندفرمها در جهات مختلف اعمال میشود .شکلهای  11و  12چرخش شیء مرجع
لندفرمها با گامهای 20درجهای (آزیموت شمالی ساعتگرد) را نشان میدهند.

خطالﺮأس 
ﺷﯽءمﺮﺟع،عوارضخطالقﻌﺮ،گﺮدنه،و 
ﺷکل.11چﺮخﺶ 

ﯽءمﺮﺟع،سﯿﺮکیخچﺎلﯽ،مخﺮوطرسوبﯽ،ﻓﺮورﻓتگﯽکفسﯿﺮک 
ﺷکل.12چﺮخﺶﺷ 
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پﯿکسلﻫﺎيمدلرقومﯽارتفﺎعﯽ 

ﯽءمﺮﺟعبﺮرويﻫﻤة
تکﺮارﺷ 

در این مرحله شیء مرجع بهدستآمده در مرحلة قبلی ،بهصورت پنجرة متحرک بر روی همة پیکسلهای مدل رقومی
ارتفاعی حرکت میکند.
الگوریتمﻫﺎبﺮرويپنجﺮةمتحﺮک 

قﺮاردادن

در این مرحله ،شیء مرجع بهدستآمده با استفاده از مبدل خطی نرمالسازی شد (رابطههای  3و  .)4اختالف شیء مرجع
نرمالشده و سطح توپوگرافی نرمال (در محدودة شیء مرجع) بهطور محلی محاسبه میشود و نقشة انحراف بهدست
میآید .نقشة انحراف دارای مقادیر منفی و مثبت است که این انحرافات شامل انحرافات منفی ،انحرافات مثبت ،و مجموع
قدر مطلق انحرافات است (رابطههای  ،6 ،5و .)7
()3
که در این رابطه،
و

شیء مرجع بهدستآمده از لندفرم موردنظر است.

بهترتیب مقادیر حداقل و حداکثر شیء مرجعاند .و درنهایت

مقدار عددی پیکسل در شیء مرجع است.
مقادیر نرمالشدة شیء مرجع برای

لندفرم موردنظر است.
()4
که در این رابطه،

سطح توپوگرافی زمین (مدل رقومی ارتفاع) است،

در محدودة شیء مرجع است.
و

مقادیر نرمالشدة سطح توپوگرافی زمین

مقادیر ارتفاعی پیکسل در سطح توپوگرافی زمین (مدل رقومی ارتفاعی) است.

بهترتیب حداقل و حداکثر مقدار ارتفاعی سطح توپوگرافی زمین را نشان میدهند.

نقشهکشﯽنتﺎیج 

محﺎسﺒةانحﺮافکلو

انحراف کل (رابطة  )7مجموع قدر مطلق انحرافات مثبت و منفی (رابطههای  5و  )6است .درصد انحراف کل میزان
شباهت سطح توپوگرافی زمین به شیء مرجع را نشان میدهد .درنتیجه ،میزان شباهت سطح توپوگرافی زمین به شئی
مرجع لندفرم در جهات مختلف جغرافیایی محاسبه و ارزیابی میشود.
()5
()6
()7

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

تشخیص لندفرمهای شاخص شامل قله ،خطالرأس ،دره ،گردنه ،خطالقعر ،مخروط رسوبی ،سیرک یخچالی ،و
فرورفتگیهای کف سیرکهای یخچالی براساس دو رویکرد آنالیز مفهومی الگوی کرنل و رویکرد شیءگرا طراحی،
فرموله ،و اجرا شد که نتایج در شکلهای  14تا  18بهطور موردی بر روی بخشهایی از رشتهکوه البرز اجرا شد .همة
مدلها با ساختاری که در بخش روششناسی تشریح شد با زبان برنامهنویسی پایتون کدنویسی و اجرا شد .سپس ،رابط
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گرافیکی کاربر برای آن طراحی شد .تصویری از نمای گرافیکی این نرمافزار ،که متناسب با عملکرد آن به نام
 Landform Detectorنامیده شده است ،در شکل  13نمایش داده شده است.

لندﻓﺮمﻫﺎيزمﯿن

مدلﻫﺎيتشخﯿص
تهﯿهﺷدهبﺮاياﺟﺮاي 
نﺮماﻓزار 
ﺷکل Landform Detector.13

ﺷﯽءگﺮا 
خطالﺮأسبﺎاستفﺎدهازمدلمفهومﯽو 
ﺷکل.14تشخﯿصدره،قله،گﺮدنه،و 
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ﺷﯽءگﺮا 
یﺎچهﻫﺎيتﺎرن)بﺎاستفﺎدهازمدلمفهومﯽو 
ﯿﺮکﻫﺎيیخچﺎلﯽوﻓﺮورﻓتگﯽکفسﯿﺮک(در 
ﺷکل.15تشخﯿصس 

ﺷﯽءگﺮا 
مخﺮوطﻫﺎيرسوبﯽبﺎﺟهﺎتﺷﻤﺎلﯽ،ﺟنوبﯽ،وﺷﺮقﯽبﺎاستفﺎدهازمدلمفهومﯽو 

ﺷکل.16تشخﯿص

ﺷﯽءگﺮا 
مخﺮوطﻫﺎيرسوبﯽبﺎﺟهتغﺮبﯽبﺎاستفﺎدهازمدلمفهومﯽو 

ﺷکل.17تشخﯿص

لندﻓﺮمﻫﺎيیخچﺎلﯽومجﺎوریخچﺎلﯽ)در...
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مخﺮوطﻫﺎيرسوبﯽبﺎﺟهﺎتﺷﻤﺎلﺷﺮقﯽ،ﺟنوبغﺮبﯽ،ﺷﻤﺎلغﺮبﯽ،وﺟنوبﺷﺮقﯽبﺎاستفﺎدهازمدل

ﺷکل.18تشخﯿص
ﺷﯽءگﺮا 
مفهومﯽو 

ارزیﺎبﯽصحت 
در این بخش با توجه به نتایج بهدستآمده از تشخیص لندفرمهای شاخص (مربوط به هر دو رویکرد موردنظر در این
پژوهش شامل آنالیز مفهومی الگوی کرنل و آنالیز شیءگرای الگوی کرنل) ،ارزیابی صحت براساس لندفرمهای کنترلی
انجام پذیرفت .لندفرمهای کنترلی بهصورت دستی و با دقت نظارت 1و ترسیم شد و سپس ارزیابی صحت به کمک آنها
انجام پذیرفت .رابطة  8نحوة ارزیابی صحت نتایج را نشان میدهد.
()8
بهطوریکه در این رابطه

درصد اعتبار و صحت مدل،

برآورد صحیح وجود ،2و

برآورد غلط وجود 3است .با

توجه به رابطة  ،8ارزیابی صحت انجام گرفت که نتایج آن در جدولهای  1و  2نشان داده شده است.
1. Supervised Recognition
2. True Positive
3. False Positive
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لندﻓﺮمﻫﺎيﺷﺎخص

دادهﺷدهدرمحدودةداخلوبﯿﺮون
ص 
ﺟدول.1محﺎسﺒةمتوسطدرصدﺷﺒﺎﻫتبهعوارضتشخﯿ 
محدودةخﺎرجازلندﻓﺮم
متوسط
وزنﯽ
33/83
30/58
37/59
21/85
44/99
39/95
50/52
48/31
45/01
46/07
50/52
48/31
56/40
31/77
55/09
20/96
24/17
29/15

درحﺮیملندﻓﺮم



حداکثﺮ

حداقل

متوسطوزنﯽ

حداکثﺮ

حداقل

نوعمدل

61/33
79/97
61/83
43/82
94/72
99/02
100
100
82/92
94/02
100
100
100
76/06
100
100
100
100

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
7/00
0/00
0/00
0/00
0/00
5/54
0/00
0/00
0/00
0/00

70/53
59/9
56/60
73/85
61/39
60/68
58/35
51/19
59/76
61/13
58/35
51/19
64/08
53/26
69/96
31/87
55/43
62/81

100
100
93/43
99/36
100
100
99/15
97/80
100
99/99
99/15
97/80
90/69
100
100
97/90
100
100

53/5
15/2
35/39
45/95
6/33
3/94
3/89
0/50
24/11
7/24
3/89
0/50
29/63
0/00
0/00
1/03
0/00
0/00

مدل مفهومی
مدل شیءگرا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا
مدل مفهومی
مدل شئی گرا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا ا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا


نوعلندﻓﺮم 
قله
خطالرأس
دره
سیرک یخچالی
گردنه
سیرک یخچالی
دریاچة تارن یخچالی
مخروط برونشستة یخچالی و
مخروطافکنه و مخروط واریزهای
خطالقعر -تالوگ

ﯽءگﺮا
مدلﻫﺎيمفهومﯽوﺷ 
ﺟدول.2ارزیﺎبﯽعﻤلکﺮدوصحتتشخﯿصعوارضﺷﺎخصبﺮاسﺎس 
محدودةخﺎرجازعﺎرضه
)

68/35
64/66
59/50
76/00
56/7
60/36
53/91
51/44
57/37
57/53
53/84
60/74
57/43
55/45
65/63
66/83

( False Positive

33/83
30/58
37/59
21/85
47/99
39/95
50/52
48/31
45/01
46/07
56/40
31/77
55/09
20/96
24/17
29/15

)

( True Positive

70/53
59/9
56/60
73/85
61/39
60/68
85/35
51/19
59/76
61/13
64/08
53/26
69/96
31/87
55/43
62/81

نوعمدل

(%

بﺮآوردصحت)

محدودةعﺎرضه

مدل مفهومی
مدل شیءگرا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا
مدل مفهومی
مدل شیءگرا

نوعلندﻓﺮم

درصدﺷﺒﺎﻫتبهعﺎرضه

قله
خطالرأس
دره
سیرک یخچالی
گردنه
دریاچة تارن یخچالی
مخروط برونشستة یخچالی و
مخروطافکنه و مخروط واریزهای
خطالقعر -تالوگ

لندﻓﺮمﻫﺎيیخچﺎلﯽومجﺎوریخچﺎلﯽ)در...
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مدلسﺎزيالگويکﺮنلدرتشخﯿصلندﻓﺮ 
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با توجه به نتایج جدول  ،2لندفرمهای قله ،سیرک یخچالی ،و مخروطهای رسوبی در مدل مفهومی عملکرد بهتری
دارند .در مقابل ،عوارض خطالرأس ،دره ،گردنه ،دریاچة تارن یخچالی ،و خطالقعر در مدل شیءگرا دارای عملکرد بهتری
بودند .بهطور کلی ،متوسط صحت نتایج در مدل مفهومی 58/51درصد و در مدل شیءگرا 60/5درصد است و بهطور کل
عملکرد تشخیص لندفرمها در همة لندفرمهای شاخص با احتساب نتایج هر دو مدل حدوداً 60درصد ارزیابی شد.

بحثونتﯿجهگﯿﺮي 
دو رویکرد مختلف در مدلسازی تشخیص لندفرمهای یخچالی و مجاور یخچالی استفاده شد که شامل مدل مفهومی
(استفاده از آنالیز الگوی کرنل لندفرمها) و مدلسازی شیءمحور میشود که از اشیای مرجع برای تشخیص لندفرمها
استفاده میکنند .رویکرد شیءگرا شیء مرجع لندفرمها را با سطح توپوگرافی زمین مقایسه میکند و درصد انحراف را
بهدست میآورد که مسلماً هر قدر درصد انحراف از شیء مرجع مقدار کمتری باشد ،شباهت بیشتری بین سطح توپوگرافی
محلی زمین و شیء مرجع وجود خواهد داشت .بهدلیل اینکه در این مدل از نمونهبرداری واقعی لندفرمها استفاده میشود،
نسبتهای مورفومتریک ،آلومتریک ،و ژئومتریک بین مؤلفهها و عناصر مختلف یک لندفرم بهخوبی محفوظ میماند و در
ایجاد شیء مرجع انعکاس داده میشود .درنتیجه ،این مدل میتواند بهخوبی بر چالش مقیاس فائق شود .میزان انحراف
کمتر از شیء مرجع به افزایش احتمال تشخیص آن عارضة خاص منجر خواهد شد که به عبارت دیگر شانس شباهت به
آن لندفرم افزایش مییابد .مدل دوم آنالیز الگوی کرنل است که از فضایی مفهومی برای مدلسازی تشخیص عوارض
فرم -شناسی زمین استفاده میکند .این مدل شباهت سطح زمین با الگوی کرنل مرجع را مقایسه و درصد شباهت بین
آنها را محاسبه میکند ،که درواقع درصد شباهت باالتر به معنی شباهت بیشتر سطح توپوگرافی محلی زمین با الگوی
کرنل لندفرم موردنظر است .در این سطح از مدلسازی ،مفاهیم مقیاس هندسی و مورفولوژیکی تعریف شد تا
نیازمندیهای مربوط به مقیاس تأمین شود .این دو نوع رویکرد امکان شناسایی و تشخیص لندفرمهای پیچیده و
رویارویی با چالش مقیاس را فراهم میآورد .ارزیابی صحت نشان داد که بهطور کلی مدل شیءگرا عملکرد بهتری به
نسبت مدل مفهومی داشته و با احتساب نتایج هر دو مدل و همة لندفرمهای شاخص موردبحث در این پژوهش تطابق
60درصد بهدست آمد که با توجه به پیچیدگیهای توپوگرافی زمین و تشخیص لندفرمهای مرکب و پیچیده نتایج قابل
قبولی دارد که البته به ارتقا و توسعه در پژوهشهای آتی در بهبود عملکرد آن نیاز است .عالوه بر این مورد ،پیشنهاد
میشود که در پژوهشهای آتی به الگوریتمهای خودکار تغییردهندة مقیاس هندسی و مورفولوژیک توجه بیشتری شود.
در پایان ،توسعه و تکامل الگوریتمهای آنالیز الگو در بخش مدلسازی لندفرمها میتواند زمینة مطالعه و توسعة
پژوهشهای آتی قرار گیرد.
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