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سمیه سادات شاهزیدی ـ استادیار ژئومرفولوژی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
تاریخ دریافت9911/8۰/80 :

تاریخ پذیرش9911/8۰/۰0 :
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چشماندازﻫﺎواﺟزاي 
ﻓﺮم

تنهﺎدرسطحچشماندازﻫﺎ،بلک درسطحلندﻓﺮمﻫﺎنﯿزحﺎكماستو،ب دلﯿول

مﯽكندناینقوایدوروابطمقﯿﺎسﯽن 

پﯿچﯿدگﯽﻫﺎياینمفهومدرمطﺎلﻌﺎتژئومﺮﻓﯿک،كﻤتﺮب آنتوﺟ ﺷدهاست؛حﺎلآنک صحتودقتبسوﯿﺎرياز
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*مقﯿﺎسازیکنسﺒتسﺎدةریﺎضﯽدرﺟﻐﺮاﻓﯿﺎب چندیننسﺒتمﻌﺮﻓتﯽدرژئومﺮﻓولوژيتﺒدیلﺷدهاستن 
ﺮﻓولوژیستﻫﺎدرﻫﺮدورهبودهاستن 
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واژگﺎنكلﯿدي:ثﺒﺎتمقﯿﺎس،ژئوالومتﺮي،ﻓﺮامقﯿﺎسﯽ،مقﯿﺎس،مقﯿﺎسویژهن 

مقدم 
9۰

ژئومرفولوژی دانشی است که به بررسی الگوی چشماندازها و شناخت فرم اراضی در یک دید سیناپتیکی در پی شناخت
واقعیتهای مستور است و به تبیین فرایند بهوجودآمدن و قواعد چیدمان آنها در فضا مبادرت میکند 99.یکی از مسائل


Email: s.shahzeidi@guilan.ac.ir
نویسندة مسئول ،تلفن81999۰19090 :
1. Doornkamp
2. Hack
3. Rosgon
4. Evans and McClean
5. Turcott
6. Mendelbort
7. Scale-Specific
8. Universality
9. Scale Invariance
10. Geo allometry
11. Fractal
12. Geomorphology
13. Geomorphology is the knowledge that examines landscape patterns and landform recognition in a synaptic view,
in order to understand the realities of the non-intangible, and to explain the process that created them and the
rules of their space syntax.
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مهم در قلمرو و ماهیت علم جغرافیا ،که به تحقق اهداف دانش ژئومرفولوژی کمک کرده ،مفهوم مقیاس است .معموالًدر
ادبیات جغرافیایی مقیاس یک نسبت ساده تعریف شده که غالباً برای نمایش میزان کوچکشدن یک پدیده به نسبت
واقعی آن در نقشهها بهکار گرفته میشود؛ ولی واقعیت آن است که مقیاس در ژئومرفولوژی مفهوم گستردهای را دربر
می گیرد و هر موضوعی که به نحوی بیانگر یک نسبت باشد در قلمرو مفهومی مقیاس قرار دارد و ژئومرفولوژیستهای
اندکی به این مهم اشاره کردهاند .مقیاس چه در قلمرو عملکردها چه در زمینة معرفتی نقش حیاتی در ژئومرفولوژی
داشته و دارد .مثالً ،در قلمرو خاکشناسی فرایندهای شیمیایی ذرات با کاهش ابعاد آنها به دو مو 9خواص عناصرشان
کالً دچار تغییر میشود و به همین دلیل در جغرافیای خاکها رسها که فقط بیانکنندة اندازة هر مادهای میتواند باشد
(نه جنس آنها) ،عملکرد شیمیایی اهمیت دوچندان پیدا میکند و بسیاری از واکنشهای حیاتی و معدنی در خاک تنها و
تنها بستگی به اندازة عناصر دارد و نه خود عناصر .در تحلیلهای آماری نیز رابطهسنجیها ،یعنی تکنیک همبستگیها،
خود یکی از مفاهیم مقیاس است؛ زیرا وقتی فرمول خطی و یا دیگر فرمهای همبستگی را تحریر میکنید درواقع نسبت
بین دو متغیر تعریف میشود .بنابراین ،مقیاس از مباحث بنیادینی است که از دیدگاه نظری به طرح مفاهیم دیگری چون
یونیورسالیتی ،۰مقیاس ویژه  ،فراکتال ،مقیاس شبکهای رودخانهای ،9و ژئوآلومتری 0میانجامد.
جستوجو در منابع قابل دسترس نشان میدهد محققان و دانشمندان بسیاری به مسئلة مقیاس توجه کردهاند .با توجه
به بررسی و پژوهشی که توسط تمپلبل ( )9100و قربانی ( )9190در مورد  99۰نفر از دانشمندانی که کتاب یا رساله یا
مقالهای دربارة حساب ،هندسه ،جبر و مثلثات ،و  ...پدید آوردهاند ،میتوان از شیخالرئیس ابوعلی سینا ،ابنیونس ،منجم و
ریاضیدان مصری ،اقلیدسی ،بوزجانی ،بیرونی ،جابر بن افلح ،خوارزمی ،شرفالدین طوسی ،غیاثالدین علی اصفهانی،
غیاثالدین جمشید کاشانی ،ماهانی ،خیام ،فیثاغورث ،دکارت ،برنارد و ریمان و  ...نام برد که مفهوم مقیاس را در
قالبهای خاصی بهکار بردهاند .این دانشمندان ،که به ریاضیات از جنبة فلسفی توجه داشتهاند ،مفهوم مقیاس را در
کارهای خود به نوعی به بحث گزارده و در کارهای بینظیر خود به رابطة اعداد و نسبت آنها به اشکال و فرمهای منظم
هندسی پرداخته و رابطة بین این نسبتها و اعداد را مشخص کردهاند .از جمله یکی از برجستهترین محققان ایرانی که در
گذشته مفهوم مقیاس را تبیین کرده و در کارهایش به رابطة اعداد و نسبت آن با فرمهای هندسی اشاره کرده غیاثالدین
جمشید کاشانی ( 09۰-۰18ق) ،از زبردستترین ریاضیدانان برجستة دورة اسالمی ،است که در مورد نسبتهای درون
دایره ،در الرِسالة المُحيطية بحثهای دقیقی ارائه کرده و نسبت محیط دایره به قطر و عدد پی را با دقتی که تا  958سال
پس از وی بینظیر ماند محاسبه کرده است (کرامتی .)90 :۰88۰ ،او در رسالة محیطیه ژرفاندیشی و تسلط خود را در
مفهوم نسبتها در مقدمة کتاب خود چنین به نمایش میگذارد« :ستایش خداوندی را سزد که از نسبت قطر به محیط
آگاه است و درود و سالم بر محمد مصطفی و خاندان او که مرکز دایرة رسالت و محیط اقطار راهنمایی و دادگری است»
(قربانی.)9۰8 :91۰9 ،
همل ( ،)910۰دانلپ ( ،)911۰رانیون ( ،)9118چورلی ( ،)91۰۰والسر ( ،)۰889و اولسن ( )۰889نیز به بررسی نسبت
طالیی و شرح جالبی از اعداد و نسبت جمالت متوالی در سری فیبوناتچی 5و میزان آن در طبیعت پرداخته و سابقة
 .9یکی از واحدهای طول متریک برابر با 98-9متراست .یک میکرومتر معادل 9888نانومتر یا  9/9888میلیمتر است .میکرون را با مو  μmنشان میدهند.
2. Universality
3. River networks
4. Geoallometry
5. Fibonacci
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آشنایی بشر با این نسبتها را به هزار سال پیش از میالد نسبت میدهند و چنین تناسبی را مطلوبترین تناسب بین دو
جزء در پدیدهها دانسته و بسیاری از هنرمندان از این نسبت بهره جستهاند .عدد فی نیز ( )9/990899توسط اقلیدس

9

نسبت طالیی ۰نام گرفت و بعدها نویسندگان عصر رنسانس آن را نسبت الهی 9نامیدند (لولر.)9101 ،
اگرچه بسیاری از محققان در این زمینه در علوم مختلف تالشهای بسیاری کردهاند ،از ژئومرفولوژیستهایی که بنا
به مقاصد خاص در این زمینه کار کردند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
هک ( ،)9119-9199که یک زمینشناس و ژئومرفولوژیست امریکایی بود ،به روابط موجود بین اجزای یک حوضة
آبریز و اجزای آن مثل شیب ،طول و عرض حوضه ،و دیگر متغیرهای متریک ،روابط و نسبتهایی را بیان کرد که به
قانون هک شهرت یافت (ریگون و همکاران .) 999۰ :9119 ،دورنکامپ و کینگ ( )91۰9در کتابی با نام تحلیل کمی
در ژئومرفولوژی از میان روشهای بسیار متعددی که برای اندازهگیری و تجزیه و تحلیل فرم و فرایندهای مختلف
ژئومرفولوژی برگزیدند آنهایی را که در تجزیه و تحلیل دادههای مورفولوژیکی مربوط به حوضههای زهکشی استفاده
میشوند بررسی کردند و به چگونگی اندازهگیری پارامترهای مختلف ژئومرفولوژیکی در فرایندهای مختلف رودخانهای،
یخچالی ،بادی ،ساحلی ،و دامنهای پرداختند .با توجه به روشهای ارائهشده ،دادههای کمی بسیاری را میتوان فراهم و
بررسی کرد .نکتة قابل توجه این است که روابطی کّمی بین رتبة رود با تعداد شاخهها ،طول شاخههای رود ،مساحت
حوضة زهکشی ،شیب ،ضریب ناهمواریها و شکل هندسی ایجاد کرده است و این روابط نشان میدهد میتوان قوانینی
را بین آنها وضع کرد و عمومیت داد (دورنکامپ و کینگ.)91۰9 ،
مکلین و اوانز ( )۰888به بررسی پدیدههای ژئومرفولوژی از جمله حرکات دامنهای و سیرکهای یخچالی در مناطق
مختلف پرداختند و شاخصهای آماری آنها را اندازهگیری کردند .این مسئله نشان داد اندازهگیریها حول دامنة خاصی
قرار دارد که این ویژگیها را میتوان بهعنوان خصوصیت هویتی آنها تلقی کرد (مکلین و اوانز .)۰888 ،روسگون
( )9119به طبقهبندی و تیپ مرفولوژی رودخانهها با استفاده از تئوری سلسلهمراتبی پرداخت و به طبقهبندی آنها اقدام
کرد .الگوی سلسلهمراتب نوعی مقیاس است؛ اما در اینجا مقیاس مفهوم کسری را دربر نمیگیرد .اگرچه نمیتوان نظام
کسری را در این سیستم بهکار گرفت ،نوعی طبقهبندی است که مفهوم ضمنی مقیاس را دربر دارد (روسگون.)9119 ،
تورکات در سال  910۰در مقالهای با نام زمان و فضا در ژئومرفولوژی به تفسیر شاخصهای فضایی پرداخته است و
همچنین ( )911۰مفهوم فراکتال را در زمینشناسی و ژئوفیزیک بهکار برده است و مفاهیمی مثل ثبات مقیاس ،فراکتال،
شکلهای پیچیده با مقیاس ثابت ،0و گسستگی 5را بررسی کرده است .تورن ( )910۰در کتاب خود با نام مقدمهای بر
نظریههای ژئومرفولوژی مباحث مهم و جالبی را دربارة مقیاس مطرح کرده است .او نحوة فرایندهای فضایی و ارتباط آن
با زمان و ویژگیها و مؤلفههای فضا در ژئومرفولوژی (جهت ،فاصله ،ارتباط ،مقیاس ،و مرز در فضا) را بیان میکند و به
بررسی مفاهیمی مثل پوشش ،9ارتباط و اتصال ،۰و استانداردهای مقیاس 0در فضا میپردازد .تیت و اتکینسون ( )۰889به
بررسی خصوصیات فراکتال با استفاده از سنجش از دور و وابستگی فراکتال و مقیاس در توپوگرافی پرداختهاند.
1. Euclide
2. The Golden ratio
3. The Divine Proportion
4. Complexity forms with constant
5. Disconnection
6. Scale coverage
7. Scale linkage
8. Scale standardization
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الگو و همکاران ( ،)۰889تورنس و برانس دن ( ،)91۰۰تورکات ( ،)911۰و دادس و روتمن ( )۰888نیز در زمینة مفهوم
و کاربردهای مقیاس کارهای ارزشمندی ارائه دادهاند .مختاری ( )9919با مطرحکردن ژئوآلومتری مفهوم جدیدی را
ژئومرفولوژی پایهگذاری کرد و آن اینکه پدیدارشدن بسیاری از مفاهیم و اشکال ژئومرفولوژی را منوط به رخدادن نسبت دو
یا چند عنصر دانست و مفهوم تعادل در ژئومرفولوژی را ژئوالومتری یعنی وجود نسبت خاصی بین عناصر تعریف کرد.

روشتحقﯿق 
برای دستیابی به مفهوم پیشرفتة مقیاس در ژئومرفولوژی پس از یک جستوجوی نسبتاً گسترده در کتب و مقاالت در
این زمینه شش تن از پیشکسوتان ژئومرفولوژی ،که در زمینة مقیاس در کارهایشان این مفهوم را با بداعت نظری خاصی
بهکار گرفته بودند ،انتخاب شدند .این هفت نفر عبارت بود از:
۰

جان چارلز دورن کمپ ،9جغرافیدان ،از دانشگاه ناتینگهام انگلستان ؛
جان تیلتون هک ،9زمینشناس و ژئومرفولوژیست امریکایی؛
اوانز ،ژئومرفولوژیست ،از دانشگاه دورهام 0انگلیس و مکلین دانشگاه یورک 5کانادا؛
دونالد الوسون تورکات  ،9زمینشناس ،از دانشگاه کرنل ۰امریکا؛
بنوت مندلبورت ،0ریاضیدان فرانسویتبار -امریکایی ،از دانشگاه ییل1؛
دیو روسگون ،98هیدرولوژیست و ژئومرفولوژیست ،از دانشگاههای نوادا ،مونتانا ،و کلورادو ؛
لیال گلی مختاری ،ژئومرفولوژیست ،از دانشگاه سبزوار ،ایران.
سپس ،با گزینش کتب و نوشتارهای آنها ،که در حوزة مقیاس مطرح شده بود ،نسبت به جداسازی پاراگراف ها و
مطالب آنها در این زمینه و طبقهبندی آرای آنها اقدام شد و مطالب تکراری ،که بعضاً توسط افراد فوق به صورت
مشترک بیان شده بود ،حذف گردید .در مرحلة پایانی به استخراج مکتوبات بدیعی که مختص هریک از آنها بود مبادرت
شد و محتوای آنها بهعنوان یک نظر خالصه و تحلیل شد.

بحثودستﺎورد 
مهمترین دستاوردی که از نظر زمانی در اولین گام تحقیق بهدست آمد نحوة تحول و حجم کارهایی است که در این
زمینه صورت گرفته است .بازنگری نوشتارهای علمی نامبردگان نشان میدهد که در سی سال اخیر مطالعات مربوط به
مقیاس روند افزایشی داشته و بداعت نظری در بهکارگیری این مفهوم رفتهرفته پیچیدهتر شده است (شکل .)9
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ﺷﺎهزیدي )9911،
ﺷکل9نمطﺎلﻌﺎتمقﯿﺎسازسﺎل9280مﯿالديتﺎكنون(منﺒع :

در گام دوم ،اهمیت در طبقهبندی موضوعی آرای محققان هفتگانه تفاوت معنایی از موضوع مقیاس بود .اگرچه همة
مطالب تحت عنوان مقیاس میتواند مطرح باشد ،بداعت کار این هفت محقق در آن بود که تعبیرها و مفاهیم کامالً
متفاوت و بدیعی را ارائه میدادند .مثالً ،مقیاس ویژه از بدایع و ابتکارات اوانز ،ثبات مقیاس از تورکات ،یا ژئوآلومتری از
بداعتهای نظری گلی مختاری است .اکنون با این دستاوردهای اولیه به تشریح و تحلیل آرای این هفت محقق مبادرت
میشود :
ﺟﺎنچﺎرلزدورنكﻤپ 

دورن کمپ در سال  919۰در دانشگاه اوگاندا مشغول به کار شد و سپس
در سال  9190در بخش جغرافیا در دانشگاه ناتینگهام انگلستان به کرسی
استادی نائل آمد .بخش عمده از کارهای وی مربوط به کاربرد جغرافیای
طبیعی برای مشکالت دنیای واقعی مثل خطرهای طبیعی با گسترش
شهرهای جدید در اراضی خشک ،مهندسی و توسعه در مناطق دورافتادة
جهان (نپال) ،و آسیبپذیری در برابر آن بوده است .او در دانشگاه به
مشاوره میپرداخت .سپس ،از دانشگاه انصراف داد و به صورت منفرد
عالقهمندیهای خود را دنبال کرد.
دورن کامپ و کینگ ( )91۰9اولین کسانی بودند که در نوشتههای
مکتوب خود به تحلیل کمی در ژئومرفولوژی پرداختند و از میان
روشهای متعدد روشهایی را استفاده کردند که با آن بتوانند به اندازهگیری و تجزیه و تحلیل اشکال زمین و فرایندهای
مختلف ژئومرفولوژی بپردازند .او با ایجاد روابط کمی ارتباط اساسی بین مشاهدات تجربی و عبارت ریاضی ایجاد کرده و
دادهها را با استفاده از روشهای آمار و ریاضی تجزیه و تحلیل میکند .او با اینکه در نوشتههای خود مستقیم به مفهوم
مقیاس اشاره ندارد ،با استفاده از قوانین ریاضی و آماری بین عناصر به نوعی مقیاس اشاره دارد و نشان میدهد که وقتی
بین دو عنصر خاص مثالً باران و ارتفاع همبستگی ایجاد کنید ،رابطهای خطی بهدست میآورید (رابطة  .)9درواقع ،به
نسبت بین آن دو عنصر دست یافتهاید و میتوانید فرمول  9را به صورت رابطة  ۰هم بنویسید.
()9

Y=2X+1

()۰

Y/X=..........
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این همان کسری است که تعریفکنندة نوعی مقیاس است و در محیط طبیعی چنین مقیاسهایی را فراوان میتوان فهم کرد.
ﺟﺎنتﯿلتونﻫکومﺎﻫﯿتقﺎنونﻫک 9

جان تیلتون هک ( ،)9119-9199زمینشناس و ژئومرفولوژیست امریکایی،
به دلیل تفسیر بدیع خود در مورد مفهوم تعادل پویا ۰در چشماندازها معروف
شد .بیشترین مقاالت جان هک در سالهای  9195-915۰منتشر شد و از
آنها استقبال شد .او جایزة فاخر جامعة زمینشناسی کواترنری و جامعة
ژئومرفولوژی دیویسی را در سال 9118دریافت کرد (اوسترکامپ و هاپ،
 .)99-51 :9119هک به روابط کَمّی موجود بین اجزای یک حوضة آبریز
پرداخت .او برای اولین بار قانون هک را بیان کرد .با توجه به این روابط،
بیان میکند پدیدهها بر پایة نسبتهای خاصی شکل گرفتهاند و میتوانند بر
اساس قانون ویژهای عمل کنند .وی مقیاس را درمورد پدیدههای فرمی
مطرح میکند که ما آنها را سیستم مینامیم .مثالً ،در مطالعة حوضههای آبریز معادالتی را ارائه میدهد که برای مثال
بین طول یک آبراهه و مساحت آن رابطة ثابتی وجود دارد .این رابطه به اندازة حوضههای ابریز بستگی ندارد و اگر
حوضهای به مساحت یک کیلومتر مربع داشته باشیم ،همان رابطه بین طول و مساحت آن برقرار است که در یک حوضة
آبریز با مساحت  98هزار کیلومتر مربعی .شکل  ۰دو رودخانه را با زیرحوضههای هر کدام در طول آنها نشان میدهد.

ﺷکل5ننﻤﺎیﺶدورودخﺎن بﺎزیﺮحوض ﻫﺎيﻫﺮكدامدرﻃولآن(دادسوروتﻤن )5000،

در شکل  a -۰حوضهها به وسیلة طول و عرض محدود شدهاند LII .طول و  LIعرض حوضه است .ناحیة  aدر
حوضة  Aبه این طول بستگی دارد و  aمتناسب است با:
a  LII  LI

()9

اندازهگیریهای بهدستآمده از حوضههای رودخانة واقعی نشان میدهد که میزان  LIمثل توان  h9در ( )LIIاست
(اندازة تقریبی  hحدوداً .)8/9
1. Hack's low
2. Dynamic equilibrium
 .9قانون هک ) (Hackبیان میکند که طول اندازة جریان اصلی حوضة رودخانة مثل توان  hحوضة رودخانه ) (aدر فرمول ) )L×ahبهدست آمـده اسـت .از

مطالعات اولیة هَک در سال  915۰اندازة تقریبی  hحدوداً  8/9بهدست میآید.
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LI LHII

()0
با جایگزینی فرمول  9در فرمول  ،0رابطة  5بهدست میآید.

a  L1 H

()5

II

رابطههای  0و  5قوانین مقیاس 9هستند؛ بهترتیب بیان میکنند که چگونه اندازة یک جزء (طول) با بقیة اجزا
(مساحت) مرتبط است .شکل  H  1 ،aنشان میدهد که تحت عنوان تشابه هندسی نامیده میشود .در شکل ،b
 0  H  1است و نشان میدهد شکل حوضه کشیدهتر و باریکتر میشود .به عبارت دیگر،
است.

(1  H ) /(1  H )  0

) LI / LII  LII(1 H ) a (1 H ) /(1 H

()9

نسبت ظاهری  LI / LIIکاهش مییابد .در نتیجه اندازة حوضه افزایش مییابد (دادس و روتمن.)5-0 :۰888 ،
قانون هک بیان میکند که طول اندازة جریان اصلی حوضة رودخانه مثل توان  hحوضة رودخانه ) (aدر فرمول ))L×ah

بهدست آمده است .این قانون بهعنوان تجلی یک مفهوم بنیادی در ژئومرفولوژی مطرح است .درواقع ،میتوان قوانینی از
آنها استخراج کرد و آنها را به سیستمهای آبریز دیگر تعمیم داد .به این مقیاس در اصطالح Universality scaling

گفته میشود.
اوانزومفﺎﻫﯿمبنﯿﺎديدرژئومﺮﻓولوژي

ایان .اس .اوانز ،۰از دانشگاه دورهام انگلیس ،تحقیقات و مقاالت خود را از سال
 9199شروع کرد و تحقیقات بسیار ارزشمندی انجام داده است .از جمله کارهای
اوانز طرح مسائل بنیادی در علم ژئومرفولوژی و ارتباط آن با قوانین کمّی در علوم
دیگر است .اوانز و همکار او ،مکلین ( ،)9115به بررسی روابط کمّی بین اجزای
پدیدهها پرداختند .وی به نوعی از مقیاس به نام مقیاس ویژه 9اشاره دارد .وی با
بررسیهای متعدد از پدیدههای ژئومرفولوژی مانند یخچالها و برخانها اثبات
میکند که اشکال ژئومرفیک در بطن خود از مقیاس خاصی تبعیت میکنند و
انحراف معیار یا دیگر ویژگیهای آماری هر پدیده در دامنة خاصی میتواند تغییر
کند؛ به صورتی که هر دامنة آماری مربوط و مختص به یک پدیده است .مثالً ،اگر
انحراف معیار نسبت طول به عرض یخچالها فرضاً  Aباشد ،انحراف معیار نسبت طول و عرض برخانها  Bخواهد بود و
مقدار  Aاز یک دامنة بهخصوص ،که ویژة همة یخچالهای دنیاست ،تبعیت میکند .به عبارت دیگر ،پارهای از
شاخصهای آماری مانند انحراف معیار برای اشکال و فرمهای ژئومرفولوژی عدد خاصی را نشان میدهد که این اعداد را
میتوان بهعنوان معیارهای تشخصی آنها بهکار گرفت .این اعداد و معیارهای آماری را که برای هر یک از پدیدههای
فرمی عددی است ثابت ،وی «مقیاس ویژه» نام نهاده است .نکتة درخور توجه در این گونه بررسیها نشان میدهد که
فرمهای تعادلی این خصیصهها را از خود بروز میدهند و اگر فرمی از حالت تعادل خارج شود ،دیگر شاخصهای آماری
آنها از دامنة متداول و معمول تبعیت نمیکند و لذا تغییرات مقیاس ویژه میتواند بیانکنندة وضعیت تعادلی یا عدم
1. Allometric scaling
2. Ian S. Evans
3. Scale-Specific
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تعادلی یک فرم تلقی شود (اوانز و همکاران .)۰1-۰0 :۰889 ،بنابراین ،میتوان گفت که این ویژگیها میتواند
خصوصیات هویتی خاص پدیدهها نیز تلقی شود .بنابراین ،آنچه در نوشتههای وی بهچشم میخورد میتوان به موارد زیر
اشاره دارد:
وی مفهوم دیگری از مقیاس در پدیدها را ارائه میدهد که به مقیاس ویژه در ژئومرفولوژی شهرت دارد؛
همة پدیدههای ژئومرفولوژی دارای حدوده مشخصهای از معیارهای آماریاند؛
تغییرات مقیاس ویژه میتواند بهعنوان معیار تشخیصی و هویتی یک پدیدة ژئومرفیک تلقی شود و وضعیت تعادلی و
عدم تعادلی یک فرم یا پدیده را میتوان توسط آن تشخیص داد.
دونﺎلدالوسون توركﺎت،ازدانش ﺎهكﺮنلامﺮیکﺎ 

تورکات ژئوفیزیکدان امریکایی است که مشهورترین اثر وی نظریة الیة
مرزی ،حرکات همرفتی گوشته بهعنوان بخشی از تئوری تکتونیک صفحهای
9

و توصیف فرورانش است  .او جوایز بسیاری از جمله مدال Arthur Louis

 Dayاز انجمن زمینشناسی امریکا ،مدال  ،William Bowieو مدال
 Charles A. Whittenاز اتحادیة ژئوفیزیک امریکا بهدست آورد (گیت،
 .)۰889تورکات در طول دوران علمی تخصصی خود مطالعات بسیاری انجام
داد و در تحقیقات مثالزدنی او میتوان به Fractal set ،Scale Invariance
 ،seismicity and tectonic ،Fragmentation ،Definitionو self-

 organisedاشاره کرد.
تورکات ( )911۰به مفهومی دیگر از مفاهیم مقیاس میپردازد که به فرامقیاس ( )Invariance scaleشهرت دارد.
این بدان معنی است که پدیدهها میتوانند حامل نسبتهایی باشند که به وسعت و اندازة آنها بستگی نداشته باشد.
پارهای از فرمها و اشکال طبیعی بیانکنندة اندازه و بزرگی واقعی آنها نیستند؛ مگر آنکه در برابر شیء دیگری به صورت
مقایسهای قرار بگیرند .این مسئله حکایت از یک واقعیت عمیق تر از لحاظ مفهومی دارد و آن اینکه کوچکی و بزرگی
پارهای از پدیدهها در فرم آنها منعکس نبوده و فقط وقتی ابعاد و اندازة واقعی آنها بر بیننده مشخص میشود که با
چیزی در مقام مقایسه قرار گیرند .پدیدههایی که چنین ویژگی و خاصیتی دارند در علم آمار در مقولة توزیعها با دو
شاخص فرکانس و شدت توضیح داده میشوند .مثالً ،برای نشاندادن اندازه و مقیاس یک زلزله از دو فاکتور فرکانس و
بزرگی بهره جسته و با یک رابطة توانی بین آنها به تشریح آن پرداخته میشود و چنین مقیاسهایی را هرگز نمیتوان
در مفهوم مقیاس خطی بیان کرد .فرامقیاس در ژئومرفولوژی بهویژه در توپوگرافی چشماندازها بهکار گرفته میشود و از
این رو میتوان ضریب ناهمواری را از جمله خصیصههای چشماندازی ذکر کرد که تابع مفهوم فرامقیاسی است .اگرچه
توپوگرافی چشماندازها میتواند تحت تأثیر عوامل متعددی از عوامل تکتونیک تا فرسایش را دربر گیرد ،میزان ضریب
ناهمواریها را میتوان با یک نسبت خاص بیان کرد و تفاوت نمیکند که این ویژگی برای چه چشماندازی با چه وسعتی
رخ داده میشود.

1. The boundary layer theory of mantle convection as part of the theory of plate tectonics
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بنوتمندلﺒورتوﻓﺮاكتﺎل 

مندلبورت ،ریاضیدان فرانسویتبار -امریکایی ( ،)91۰5مفهوم هندسة فراکتال

9

یا بیبُعد توسط وی وارد دنیای هندسه شد .او توانست برخی از قوانین تجربی را
که بین پدیدهها وجود دارد کشف کند و نشان داد برخی از قوانین و روابط بین
پدیدهها و چشماندازها ثابت و برخی متغیرند (مندلبورت )9109 ،و این مسئله به
باالبردن درک انسان از پدیدههای طبیعی کمک فراوانی کرد .به عبارت دیگر،
فراکتال یک فرم بهاصطالح ناهنجار و چندپارة هندسی است که به اجزای
کوچکتری بخشپذیر است؛ بهطوریکه هر یک از اجزای خود کپی و نمونة
کوچکترشده از تمامیت و کلیت تصویر و فرم ابتدایی است .پارامتر مهمی که مشخصة اصلی فراکتالیبودن یک پدیده
است بُعد فراکتالی است .بُعد فراکتال ارتباط با سایر ویژگیهای فیزیکی و هندسی پدیده دارد .فراکتال در ژئومرفولوژی
یکی از مفاهیم جدیدی است که پدیدههایی را که با فرمهای هندسی ساده قابل توصیف نیستند معنا میکند .در
ژئومرفولوژی فرایندهای فرسایشی و کانسارسازی نقش عمدهای در ایجاد اشکال فراکتال دارند .مثالً ،ترکخوردگی
رسها در سطوح پالیاها یا الگوهای هزار دره و ریپل مارکهای ماسهای نمونههای سادهای از این اشکالاند .بهعنوان
مثال ،روش شمارش جعبهای برای پدیدههای دوبُعدی مثل خطوط ساحلی ،رودخانه ،و دیگر پدیدههای خطی در
مقیاسهای مختلف استفاده میشود (رابطة  )۰که  Lطول و  Nتعداد سلولها با طول ضلع  Sاست .بنابراین ،طول
ظاهری یک پدیدة خطی به صورت غیرخطی افزایش مییابد و هرچه  Nافزایش مییابد  Sکاهش مییابد .توانی که رشد
غیرخطی در  Nرا نشان میدهد بُعد فراکتالی است (رابطة .)0
L  NS

()۰

c
SD

()0

N(s) 

که  cثابت است .عدد فراکتال عددی بین بُعد ( 9بُعد خط راست) و ( ۰بُعد صفحه) خواهد بود (شکل .)9

ﺷکل9ننﻤﺎیﺶیددﻓﺮاكتﺎلبﯿنبُﻌدخطوبُﻌدصفح 

تخمین مقادیر  Dبرای پدیدههای خطی به صورت زیر عمل میشود .سپس ،رابطة بین ) logN(Sو )log N(1/S

توسط رگرسیون خطی تعریف میشود و شیب خط مستقیم بهدست میآید که بُعد فراکتالی  Dاست (رابطة .)1
1. Fractal
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برای بهدستآوردن بٌعد فراکتالی از نسبت مقیاسها و تعداد سلولها برای محاسبة بُعد فراکتالی استفاده میشود و
مقداری که در این روش حاصل میشود بین  9و ۰است .در رابطة  5بُعد فراکتالی از میانگینگیری روی حالتهای
مختلف محاسبه میشود (رابطة .)98
N2
)
N1
D
S1
) (log
S2
(log

()98

البته ،برای محاسبة بُعد فراکتالی از روش محاسبة ظرفیت استفاده میشود که به صورت رابطة  5محاسبه میشود که
در آن  nتعداد سلولهای پوششدهنده در حالت قائم است (رابطة ( )99علیمیزاده و ماهپیکر.)۰9۰ :۰89۰ ،
) log(N
) log(n

()99

D

لذا ،در مکتوبات مندلبورت بر این موارد اشاره دارد که:
مقیاس با بزرگنمایی های متفاوت ساختاری یکسان دارد و در فراکتالها با عدم تغییر ابعاد واحد اولیه و با تکثیر آن
واحد حول یک محور و با زوایههای مختلف پدیدههای بزرگی را بهوجود میآورد که اگرچه فرمهای خاصی را بهوجود
میآورد ،هستة اولیة فرمی آن در همة اشکال بهوجودآمده ثابت است؛
فراکتالها دارای خصوصیات خود مشابه در مقیاسهای کوچک و بزرگ است؛
اشکال خود مشابه در هر بزرگنمایی دارای ثبات مقیاساند و فرامقیاسی عمل میکنند؛
ساختار اشکال و پدیدهها در طبیعت دارای وجوه غیریکساناند ،اما وقتی این اشکال تکرار میشوند شکل کلی را
میسازند .اگرچه اشکال شباهتی کمی با جزء واحد اول ندارند ،آن شکل ترکیبی از یک واحد است که به شیوة خاصی با
یکدیگر ترکیب شدهاند .لذا ،میتواند هندسة بیبُعد یا بیمقیاس را نشان دهد.
دیوروس ون9ومفهوممقﯿﺎسدرحوزةسلسل مﺮاتب

روسگون ( ،)9119هیدرولوژ و ژئومرفولوژیست امریکایی ،اولین محققی است
که برای طبقهبندی و تیپ مرفولوژی رودخانهها با استفاده از تئوری
سلسلهمراتبی نسبت به طبقهبندی آنها اقدام کرده است .در این طبقهبندی دو
مطلب بسیار مهم ملحوظ شده است.
در این طبقهبندی رودخانهها به تیپهای  ،B ،C ،D ،E ،F ،Gو  Aتقسیم
شدهاند و برای هر کدام از آنها زیرمجموعههایی تحت عنوان ، B1،A2 ،A1

 B2و  ...درنظر گرفته شده است .نکتة بسیار بااهمیت در این طبقهبندی
استفاده از شاخههای رقومی مرفیک است که از آن جمله میتوان شیب ،نسبت
عرض به عمق ،سینوزیته ،و پارهای از شاخصهای دیگر را نام برد .این شاخصها برای تقسیمبندی ردهها و زیرردهها
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متفاوت و از قبل تعریف شدهاند .به عبارت دیگر ،تقسیمبندی روسگن ،ضمن آنکه از یک الگوی سلسلهمراتبی پیروی
میکند ،به طبقهبندی شکلشناسانة رودخانهها بر اساس شاخصهای فرمی و پارهای نسبتهای رقومی اقدام کرده است.
او برای پژوهشهای میدانی چهار سطح مطالعاتی را مشخص میکند که برای هر سطح به مطالعة موارد خاصی مبادرت
میشود .لذا ،محققان بر حسب آنکه چه ویژگی رودخانه را بخواهند مطالعه کنند یا در چه سطحی به تحقیق بپردازند حوزه
و قلمرو کاری خود را به خوبی از قبل تعیین میکنند (روسگون .)5-9 :9119 ،او در مطالعات مربوط به رودخانهها با
انتخاب الگوی سلسلهمراتبی سعی کرده است ،ضمن حفظ ارتباط مطالعه ،مقیاس مناسبی در حوزة فرمشناسی رودخانهها
ارائه دهد .نکات جالب کار وی در چند خصیصة مهم خالصه میشود:
 اول آنکه مقیاس بهکارگرفتهشده توسط وی در حوزة فرمشناسی انجام گرفته که این خود در حفظ هویت علمژئومرفولوژی مؤثر است؛
 خصیصة دوم آن است که ،برخالف معمول که بزرگی و کوچکی در مطالعات مبنا قرار میگیرد ،وی با بهکار بردنواژة سطح مطالعاتی ،سعی کرده مفهوم مقیاس در حوزة اقلیدسی را ترک کند و به نحوی در حوزة فضا وارد شود.
 خصیصة سوم آن است که الگوی سلسلهمراتب نوعی مقیاس است ،اما در اینجا مقیاس مفهوم کسری را دربرنمیگیرد .اگرچه نمیتوان نظام کسری را در این سیستم بهکار گرفت ،نوعی طبقهبندی که مفهوم ضمنی مقیاس را دربر
دارد و میتوان به آن مقیاس موضوعی 9نام نهاد.
آزادهگلﯽمختﺎريوژئوآلومتﺮي 

گلی مختاری از دانشگاه سبزوار اولین ژئومرفولوژیست ایرانی است که در سال
 9919تحقیقات جالبی دربارة آلومتری و طرح آن در ژئومرفولوژی بیان کرد .وی
واژة ژئوآلومتری را برای اولین بار در این علم بهکار برد .او با تحقیق دربارة
بررسی قوانین رشد در حوضههای آبریز به رابطة بین متغیرهایی از قبیل طول
کلی کانالها ،طول رود اصلی ،رتبة آبراهة اصلی ،و مساحت حوضة آبریز
پرداخت .او بیان کرد که بهترین روابط بین این متغیرها در فرم آلومتریک است و
این معادالت میتوانند بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در پیشبینی وضعیت
تحول حوضههای آبریز و عوارض ژئومورفیک مورد استفاده قرار گیرند و مفهوم
جدیدی برای تحلیل شرایط حوضههای آبریز معرفی کرد (گلی مختاری:۰890 ،
 .)9او در نوشتارهای علمی خود بیان میکند:
مفهوم مقیاس در این کار یک مفهوم ریاضی است که بازتاب مفاهیم متعددی از جمله پایداری و ناپایداری است.
درواقع ،پایداری و ناپایداری حاصل تغییر نسبتهاست و هنگامی حاصل میشود که نسبتهای خاصی بین عناصر برقرار
شود .با توجه به اهمیت حصول این شرایط در ژئومرفولوژی ،دستیابی به نسبتهایی از فرم ،که بیانکنندة حالتهای
گوناگون چشماندازها باشند ،امری ضروری است؛ زیرا این نسبتها میتوانند مفهوم پایداری یا ناپایداری در یک چشمانداز
را بیان کنند .وی این مفهوم از مقیاس در ژئومرفولوژی را ژئوالومتری نام نهاده است.
از نتایج بدیع کار وی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. Thematic scale
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 هر نسبتی را نمیتوان ژئوآلومتری نامید؛ هر نسبت و رابطهای که بیانگر یک مفهوم خاص مانند پایداری یا تعادل و  ...در ژئومرفولوژی باشند میتواند بهاین اسم نامیده شود.

نتﯿج گﯿﺮي 
مقیاس به طور عام در جغرافیا به نسبت تصویر یک پدیده به اندازة واقعی آن گفته میشود که معموالً به صورت یک
کسر یا به صورت خطی نشان میدهند .کسر در مقیاسهای عددی میتواند با صورت ثابت و مخرج متعدد بیان شود،
مانند نقشههای  9/58888و  .9/۰58888الگوی دیگر نمایش مقیاس با نمایش کسری با صورت متفاوت و مخرج ثابت
بیان میشود که اصطالحاً به آن گرادیان میگویند ،مانند  ۰در هزار و یا  5در هزار و  ...نسبت در هندسه به صورت زاویه
و تحت عنوان تانژانت بیان میشود .در سه دهة اخیر ،ژئومرفولوژیستها و علوم مرتبط با مطالعات تخصصی توانستهاند
برخی مفاهیم پیچیدهتر از مقیاس را در کارهای خود بهکار گیرند که تحت عناوین خاصی نامگذاری شده است؛ از جملة
این مفاهیم  Universality scalingاست که مدیون کارهای هک است و مفهوم مقیاس ویژه ،که مدیون کارهای اوانز
است .تورکات مفهوم فرامقیاس را تعریف کرده و مندلبورت مقیاس فراکتال ،روسگون مقیاس موضوعی Thematic

 ،scaleو گلی مختاری را میتوان مبدع و تعریفکنندة مقیاسدر ژئوآلومتریدانست .درنهایت ،میتوان گفت هرکدام از
این محققان در بحث مقیاس مفاهیم مختلفی ارائه دادهاند؛ اما موضوعی که بین همة این محققان مشترک است درک
عمیقتری از معنیداری زمین و پدیدههای ژئومرفولوژی است و باید به این حقیقت اعتراف کرد که عمق و ژرفای فهم
آنها از ژئومرفولوژی در بداعت نظری آنها نقش اول را داشته است.
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