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 چكیده
در حال  شوند.رو ميبههاي مختلفي روهاي مختلف علمي در طول دوران رشد و تكامل خود با فازشاخه

-اند و پژوهشهاي علمي به لحاظ كمي عمدتاً بر محور كاربردي و تكنیكي متمركز شدهحاضر پژوهش

اند. استمرار هاي بنیادین، نظري و مطالعاتي كه با هدف بازتعریف ساختاري انجام بشوند، مغفول مانده

هاي مختلف علمي آسیب برساند. با توجه به تواند به موتور تولید معنایي شاخهشرایط كنوني مي

گردد. هدف هایي از این دست در شرایط كنوني بیشتر احساس ميتوضیحات فوق ضرورت پژوهش

كلي این پژوهش توسعه نظري مفاهیمِ از پیش موجود در شاخه علمي ژئومورفولوژي است كه البته 

با اتكاء به روش  در این پژوهششناسي دارد. این بسط معنایي نیاز به توسعه و تدوین اصطالح

 شناسي،ي اصطالحو پویا فاز ایستا به نام ،هاي علميشبكه تأثیرگذار بردو فاز اصلي  تحلیل كیفي،

شناسي سلسله مراتبي موجود در متون علمي در این راستا، نظام فرم شد. تعریف، تبیین و تشریح

ژئومورفولوژي واكاوي و بازتعریف ساختاري شد و سطوح مختلفي با معاني و مفاهیم بدیع، در قالب 

ركود  علم ژئومورفولوژي، مرور اجمالي بر روند پژوهشي حاكم برنظام واژگاني جدیدي ارائه گردید. 

شناسي در اصطالحفاز ایستاي  به نام این شرایط دهد كهجدید را نشان ميدر خلق مفاهیم و معاني 

شرایط و ورود به شرایط پویا، توجه بیشتر به مطالعات این رفت از . بروناین پژوهش عنوان شد

به شرح  اسي بنیادین در ژئومورفولوژيشن. در این راستا، ساختار فرمكندطلب ميرا  نظريبنیادین و 

شامل: زمین معنا، زمین فضا، زمین منظر، زمین شناسي فرمسطح  : هفتگردیدو پیشنهاد  تبیین زیر

-مراتبي و یا غیر سلسلهارتباطي شامل: روابط سلسلهده سطح  ؛شكل، زمین عارضه و زمین شئي

هاي مقیاس شامل: مقیاس سطح ؛ هفتهسویه و یا دوسویمراتبي، درون سطحي یا میان سطحي، یک

  .جریان انرژيسطوح اي و اي، بخشي، كانوني، محلي و نقطهجهاني، سراسري، منطقه

 

شناسي، تئوري سلسله ، فرمشناسي(شناسي )تِرماصطالحژئومورفولوژي،  واژگان كلیدي:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شی با رویکرد نظریه.  1 ساختار فرم» پردازی با عنوان این مقاله برگرفته از طرح پژوه سی بنیادیننوتعریفی از  شمارۀ  «  دانش ژئومورفولوژی در شنا ست که بر پایۀ قرارداد  ا

 با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل انجام گردیده است. 1399 /08/05د  تاریخ /4310/5

 ه مسئول:نویسند E-mail: r.samadzadeh@iauardabil.ac.ir 

mailto:r.samadzadeh@iauardabil.ac.ir
mailto:r.samadzadeh@iauardabil.ac.ir


 1400 پاییز، 2 هشمار سال دهم، ،كمّي ژئومورفولوژيهاي پژوهش 216

 

 مقدمه
پوشیده نیست، همچنین تغییر در مفاهیم بنیادین و نظری و نقش آنها بر ترسیم فضای فکری بر کسی مفاهیم اهمیت 

، این تغییرنماید. از طرف دیگر های نوین و خلق مفاهیم نظری جدید، در یک نظم علمی را ایجاد میعلوم، مجال نگرش
داشته تا از همپوشانی ذهنیت جامعه علمی با مفاهیم پیشین جلوگیری کند. خلق مفاهیم جدید  شناسیتِرم اتنیاز به تغییر

در آن شاخه علمی دارد.  شناسیتِرم های گوناگون است، نیاز به بازتعریف سیستمهای علمی در رشتهکه حاصل پیشرفت
است. در این علم به مطالعه چگونگی  ونی آنهادر، علم بررسی مفاهیم و اصطالحات و رابطه 1شناسیتِرمیا شناسی اصطالح

 نتیجه تخصصی دانش واحدهای . اینتخصصی پرداخته شده است یک حوزه گیری و ساخت و کاربرد اصطالحات در شکل
 شناسیاصطالح .(25: 1997هستند )ساگر،  خاص زبانی جامعه یک متخصصان میان ارتباط و شناختی فرایندهای توسعه

دارد )فابر و مونترو،  تمرکز ارتباطی مختلف هایزمینه در هاآن انتقال نحوه و تخصصی دانش ختارهایسا توصیف روی بر
است ای واژه"وجود دارد. یک اصطالح یا ترم  آن و تعاریف "اصطالح"در مورد مفهوم  یرویکردهای مختلف .(247: 2019

ای است که مفهوم فلسفی، علمی، فنی و... واژه"(؛ 1940)ولین و اوشاکوف،  "مفهوم کامالً مشخص استکه نام یک 
یک واژه یا یک مجموعه نام دقیق یک مفهوم خاص است که "(؛ 1955)وودنسکیج،  "کامالً مشخصی را نشان می دهد

(. در 1984)ژوتبروجوخ ،  "برای هر زمینه از علم ، فناوری، تولید، زندگی سیاسی اجتماعی، فرهنگی و غیره کاربرد دارد

ها  Pretermsها و  Prototerm، ها Terminoidای همچون های واژگانی ویژهشناسی، واحدمطالعات اصطالحقلمرو 

گذاری ها واحدهای واژگانی خاصی هستند که برای نام Terminoidگیرند. مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می
ها و نیز کالم  ها Prototermها تفسیر نشده است. روند که به طور کامل جدید هستند و مفهوم آنمفاهیمی به کار می

ها  Pretermsاند و گرفتههای علمی مورد استفاده قرار میای هستند که در زمان پیش از دورهواژگان نخستین و اولیه
ار گذاری مفاهیم جدید علمی به کای از واژگان هستند که توسط واحـدهای واژگانی به خصوصی برای ناممجموعه ویژه

؛ سداوسکا، 1990؛ گرینب، 1981؛ لئیچک، 1972شوند )هایوتین، روند و با الگوهای توصیفی وسیعی نمایش داده میمی
های مختلف بستر زایایی و یا رکود ترمینولوژیک قرار گرفته و به این ترتیب آن حوزه (، هر حوزۀ علمی در زمان2015

های شناخت علمی، نتایج ی، استقرار هر یک از این دو حالت، بر حوزههای مختلف تاریخگیرد. در دورهشناختی شکل می
دهد که شود. سیر تحوالت تاریخ علم، نشان میهای فکری نیز غالب میمختلفی داشته که معموالً به طور متناوب بر حوزه

ر علوم حاکمیت داشته و این زایایی، بر بیشت های اطالعاتی، فازتا پیش از انقالب در توسعه تکنولوژی و گسترش فناوری
های فلسفی، فکری و بنیادین علوم دانست. در حوزه برخی از علوم به ویژه توان عصر رونق و شکوفایی حوزهعصر را می

(، موریس دیویس 1889(، داروین )1880های فکری و فلسفی اندیشمندانی همچون گیلبرت )توان حوزهژئومورفولوژی می
( و ... اشاره کرد. اما در حدود دو قرن پیش، بعد از انقالب فناوری، 1962(، چورلی )1956(، برتالنفی )1952(، استرالر )1899)

های فکری را کاهش شناسی، نیرو محرکه معنایی حوزهاین فاز به حالت سکون یا رکود تغییر یافت. کاهش پویایی اصطالح
گردد. در نتیجه نعکاسـی از رکود آن حیطۀ علمی قلمداد میشناسی، ادهد، از طرف دیگر حاکمیت فاز ایستای اصطالحمی

های مختلف علمی از یک ارتباط دوسویه بین این دو مقوله وجود دارد. با توجه به این توصیفات نیاز به تغییر وضعیت شاخه
ا این هدف انجام هایی از این دست بگردد که پژوهششناسی احساس میجمله ژئومورفولوژی و بازگشت به فاز پویای تِرم

 گیرد.می
های تحول متفاوتی در شوروی سابق آغاز شد و دوره (1930شناسی یا ترمینولوژی، با آثار ووستر در اتریش و لته )اصطالح

های نظری ترمینولوژی مکتب وین را را پشت سر گذاشت و در سه مکتب وین، مسکو و پراگ گسترش یافت. ووستر بنیان
(. سـازمان یونسـکو با همکاری مؤسسه استاندارد اتریش، برای 1968بنیان نهاد )ووستر،  2نولوژیبا نظریه عمومی ترمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Terminology 
2- General Terminology Theory (GTT) 
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 1971را در سـال  1موسـوم به اینفوترم شناسیالمللی اطالعات اصطالحشناسی، مرکز بینهای اصطالححمایت از فعالیت

شناسی رسانی اصطالحگیری شبکۀ اطالع، به شکلشناسیالمللی در زمینۀ اصطالحهای بینتأسیس کرد. گسترش همکاری

( نگارنده کتاب مبانی ترمینولوژی تالش کرده است تا وجوهی از ترمینولوژی را در این 1984) فلبر. منجر شد 2ترمنت

ای صرفاً نظری نیست، بلکه حول محور کاربرد که برای کار عملی نیز مفید باشـد. کتاب فلبر رساله کتاب گردآوری کند

تواند مکملی برای شناختی است و میهای اصطالحها در فعالیتگردد و نمایانگر استفاده از اصول و روشو تمرین می

المللی باشد. این کتاب شامل نظریات بنیادی مکتب ترمینولوژی وین تسهیل کاربرد استانداردها و راهنماهای ملی و بین

المللی اطالعات بین مرکز(. 1381ریزی شده است )فلبر، ر در این زمینه پایهاست که بر مبنای نظرات و تجربیات اویگن ووست

م(. محققین دیگری در  2005-ه ش 1386شناسی ارائه داده است )اینفوترم، های اصطالحاصطالحات، رهنمودهایی برای سیاست
( 1990گذاری را ارائه کرده است. گرینب )(، راهنمای مطالعه ترمینولوژی، اصطالحات و نام1972شوروی سابق همچون، هایوتین )

سازی و سازی، استاندارد( برخی از موضوعات ساده1981های اصطالحات را بررسی کرده و لئیچک )اصول شرح واژگان سیستم
شناسی و بررسی ( ضمن بازنگری کلی مفهوم اصطالح2016استفاده از اصطالحات علمی و فنی را بیان کرده است. زرنیخی )

ها، یک مدل های نظری، روشناسی و تحلیل دادهشناسی، چارچوبریزی اصطالحدی همچون وضعیت و هنر برنامهموار
 شناسی ارائه نموده است.ریزی اصطالحمند برای برنامهنظام

ژئومورفولوژی فضایی و زمانی را در  -های مکانی (، در مطالعات خود، نقش مقیاس1988( و فیلپیس )1965شوم و لیختی )
فضایی را در  -(، نظریه سلسله مراتبی و مقیاس مکانی 1992اند. دی بوئر )های ژئومرفیک به وضوح بیان کردهسیستمو 

های ژئومورفیک دارای ساختاری تو در تو و سلسله فرایندی مورد بررسی قرار داده و از نظر وی سیستمژئومورفولوژی 
تر تشکیل شده تر و هر چند کوچکهای سطح پایینکی از سلسله مراتبی از سیستممراتبی هستند: هر سیستم ژئومورفی

های مکانی و زمانی در ژئومورفولوژی، با استفاده از ترمینولوژی ای با عنوان مقیاسبا ارائه مقاله نیز (1999استارکل ) است.
را به صورت سلسله مراتبی در بحث  3و پیکو های مگا، ماکرو، مزو، میکرو، نانو،(، فرم1996مطرح شده توسط برانسدن )

های فضایی مختلف، ها در مقیاسکند که ویژگی مشترک این فرمهای فضایی مشخص کرده است. وی بیان میمقیاس
هایی که دارای مقیاس فضایی بزرگتری همزیستی آنها در فضا است، اگر چه از لحاظ مقیاس زمانی متفاوت هستند. فرم

 (. 61: 1999داند. )استارکل، های مقیاس فضایی کوچک را زودگذر و ناپایدار میرتر و فرم هستند را پایدا

شناسی در ژئومورفولوژی پرداخته است و ها و مجازها به اصول فرمهای ژئومورفولوژی نماد(، در کتاب نقشه1384رامشت)
دانند. در این شیوه هر واحد تقسیمی مرکب اتبی میمر های فرمی در ژئومورفولوژی را نظریه سلسلهبندی واحدمبنای طبقه

بندی از نظر ساختاری با شود. به عبارت دیگر این نوع طبقهتر است و در زمره اجزاء آن تلقی میاز چند واحد کوچک
این رود مشابه است. بزرگترین واحد فرمی در شناسی به کار میشناسی، جانورشناسی و خاکهایی که در گیاهبندیطبقه
رفیک شامل سطوح اراضی است. واحد وشود. مناظر ژئوماندازی شامل چند منظر میانداز است و هر چشمبندی چشمطبقه

ها از بافت و جنس ارضی را بر مبنای مقاومت آنها در نما است. این واحد تأثیرپذیری فرمبندی فرمیک، زمینسوم در طبقه
(. در این 1بندی فرم اراضی است )شکل ن و آخرین واحد تقسیمی در این تقسیمدارد وکوچکتریبرابر فرسایندگی بیان می

 شوند.های ژئومورفولوژی شناسایی و بر حسب فرایند نمادین میواحد پدیده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- International Information Centre for Terminology (Infoterm) 
2 - Termnet 
3 - mega- macro- meso- micro- nano- and pico-forms. 
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 (15: 1384: واحدهاي فرمي در ژئومورفولوژي )رامشت، 1شكل 

کنند که ژئومورفولـوژی پـدیـداری را اینگونه مطرح می(، اصـل اول از اصـول معنایـی در 1391محمـودی و رامشت )
توانند دارای شوند. متون سرزمینی همانند متون ادبی میاندازهای ژئومرفیک و جغرافیایی متون سرزمینی تلقی میچشم

دانند که بر واژگانی میرا از جمله  1عبارت یا الفاظ )لندفرم( باشند و نگاره سرزمینی ،نما(جمله )زمین ،پارگراف )منظرها(
کند. مفهوم نگاره سرزمینی از دیدگاه فلسفی را رد اساس آن معنا در دستگاه پدیداری ژئومورفولوژی تجلی عینی پیدا می

انداز جغرافیایی کنند اگر چه مفهوم نگاره سرزمینی، ظاهراً با مفهوم چشمدانند و بیان میدیدگاه دوگانگی در شناخت می
اند کنند که در آن واقع شدهها بسیاری از رفتار خود را از متنی اخذ میکند اما بر این نکته تأکید دارد که پدیدهیبرابر جلوه م

دانند که در نگاره سرزمینی را عنصری می 2ها را صرفاً معلول ماهیت خود آنها دانست و نگار سرزمینیتوان رفتار پدیدهو نمی
ند یک پدیده فرمی مانند رودخانه یا هر پدیده طبیعی دیگری باشد )محمودی و رامشت، تواگیرد و مصداق آن میقرار می

1399 :83.) 
های کاربردی بوده و های حوزه علم ژئومورفولوژی، که عمدتاً معطوف به بخشبا توجه به شرایط فعلی حاکم بر پژوهش

های بنیادین و توسعه ترمینولوژیک و توسعه مبانی بنیادین این کمتر به توسعه مبانی بنیادین پرداخته شده است، پژوهش
های نظری علم ژئومورفولوژی گردد. در این پژوهش با هدف توسعه ترمینولوژیک و توسعه ریشهشاخه علمی احساس می

در علم شناسی در قالب یک پژوهش بنیادین و به طور کلی در جهت ارائه یک بازتعریف از ساختار سلسله مراتبی فرم
 شود. ژئومورفولوژی گام برداشته می

شناسـی انجام خواهد گرفت و شامل بسط معنایـی، مفهومی در این پژوهش توسعـه بنیادیـن در نظام سلسله مراتبـی فرم
شود، در متون شناسی مطرح شده در این پژوهش با تعریف و تفصیلی که ارائه میشود. نظام فرمشناسی، میو نیز اصطالح

گردد. از طرف دیگر در دسترس منابع پیشین ژئومورفولوژی موجود نبوده و تنها طرح یک ایده اولیه در منابع مشاهده می و
های تشخیص، تفکیک و ها و تکنیکها، مدلای از روششناسی در طیف گستردهبودن یک نظام سلسله مراتبی فرم

 دهد. جریانات پژوهشی جهت و معنا میهای ارضی، دارای کاربرد بوده و به این استخراج فرم
 

 شرح واژگان و مفاهیم ابداعي
شود. با توجه به آنکه، مفاهیم مطرح شده بار معنایی در این بخش به توضیح مختصری در مورد مفاهیم ابداعی پرداخته می

 یابد.    اند، تشریح معنایی آنها ضرورت میجدیدی به خود گرفته

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - land Context 
2 - Land Text 
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 1فاز پویاي ترمینولوژیک
اصطالح و های تولید جنبش معنایی و نظری در یک شاخه علمی، نمود خود را در پویایی ترمینولوژیک و خلق سیستم

ای کمّی و کیفی در زایایی آن شاخه علمی دانست. را نمایه هااین سیستمتوان پویایی دهد. به طور کلی مینشان می مفاهیم
نتیجه جنبش نظری در یک شاخه علمی است، خود نیز محرک تولید محتوا و خلق  عالوه بر آنکه زایایی ترمینولوژیک

معانی جدید است و به نوعی یک رابطه دو طرفه بین این دو مقوله برقرار است. به تعبیری دیگر زمانی که یک دستگاه 
ی باشد، آن شاخه علمی به جدید تخصص اصطالحات و مفاهیمای از آن به صورت پویا و زایا در حال خلق علمی و یا شاخه

توان اینگونه استدالل کند. در این شرایط میمرور رشد و شکوفایی بیشتری یافته و از تحلیل و تجرید خود جلوگیری می
 ( قرار دارد. DTPکرد که آن شاخه علمی در فاز پویای ترمینولوژیک )

 2فاز ایستاي ترمینولوژیک
ستای  در مقابلِ شاخه علمی، حوزه فکری یا معنایی در STPترمینولوژیک )فاز پویا، فاز ای شرایط یک  ( قرار دارد. در این 

یک حوزه معنایی، نظام فکری و یا یک  STPحالت رکود قرار گرفتـــــه و میل به ثبات و پیری دارد. به طور کلی در فاز 
و اصطالحات موجود و نیز ارجاع به واژگان دهد، تمایل به استناد بر معانی از پیش شاخه علمی، گرایش به تغییر نشان نمی

در تعمیق نظریات و افکار و نیز تثبیت  STPپیشین دارد و از ایجاد تحول و انقالب در نظام فکری خود هراسان است. فاز 
ضیات و تئوری شاخه علمی برای مدت فر صورتی که یک  ست ولی در  ضروری ا ستم علمی، مورد نیاز و  سی های یک 

تواند آن شاخه علمی را به حاشیه بکشاند شود که میفضا باقی بماند، با مشکالتی از جمله رکود مواجه میطوالنی در این 
شاخه علمی را فراهم آورد. معموالً ارائه یک نظریه بنیادین و یا ظهور اندیشمندانی و زمینه های اضمحالل و انحالل یک 

 .  ویای ترمینولوژیک تغییر دهندتوانند شرایط را به سمت فاز پبا تفکرات انقالبی می

 

 3معنا -زمین 
سمتی از زمین را، زمین  ،هاویژگی ،ای از معانی، مفاهیممجموعه صفات و خواص و به طور کلی هویت مکانی حاکم بر ق
 شناسی ساری و جاری است.نامیم که این معانی در تمامی سلسله مراتب فرممعنا می

 4فضا -زمین 
با توجه به نحوه و نوع چیدمان، قرارگیری، تلفیق و ترکیب در فضاهای مختلف جغرافیایی، مفهومی معنایـی،  -هر زمین 

تواند مختلف میزمین فضاهای  با توجه به الگوی چیدمانی به صورت زمین کند. در نتیجه معنایبه نام زمین  فضا ایجاد می
 متجلی گردد.  

 5متن -زمین 
تمایل به تجسد تقویت شده و وجوه مرتبط با فرم  ،و در نتیجه گر می شوندجلوهانی فضا، مع-گیری یک زمینبعد از شکل
سی بنیادین از معانی به فرم میتقویت می شنا سله مراتب فرم  سل سله گردد. در  سل سیر نماد به نمود در این  سیم یعنی  ر

مانی خاص خود دریافت کند و نیز هویت فضـــا را بســـته به نوع و الگوی چید ،مراتب وجود دارد. زمانی که معنای زمین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 - Dynamic Terminology Phase 
1 - Static Terminology Phase 
2 - Land-Concept 
3 - Land-Space 
4 - Land-Context 
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شــود. در نتیجه متأثر از معنای زمین و از تالقی خواص تجســد و نمود بیشــتری پیدا کند، مفهوم زمین متن تشــکیل می

 شوند. های مختلفی ایجاد میفضایی، مکانی و فیزیکی در یک موقعیت خاص جغرافیایی، زمین متن

  1منظر -زمین 
ــاگر ب ــاز یک زمین متن زده شود و از زاوی رشیـ ــنگریسته ش آنه و یا نگاه خاصی به ـ نمایان منظر  -ود، مفهوم زمین ـ

ها و اهداف فرایند پژوهش منظر و تعریف آن به شـدت تحت تأثیر نگرش محقق، کاربردها، خواسـته - خواهد شـد. زمین
سی بنیاد-خواهد بود. زمین شنا سله مراتبی فرم  سل سیر  شتری پیدا منظر  در م سطوح مافوق خود، تجسد بی سبت  ین  به ن

 کرده است.

 2شكل-زمین

منظر است -شکل تحت تأثیر زمین-. در نتیجه زمینکندمیشکل معنا پیدا  - در برشی که بر زمین منظر زده شود، زمین
شدت زمین-و تغییر در زمین شکلتواند نماینده منظر می-سازد. هر زمینشکل را متأثر می-منظر به  های متنوعی زمین 

شد. درجه تکامل یا نمود فرم شتری میبا سطوح قبلی تکامل بی سبت  سی به ن شتر  ،یابد و تجسد معنا به فرمشنا شکاربی  آ
 خواهد شد. 

 3عارضه-زمین
شــود. در صــورتی که این ویژگی یا صــفت غالب، تواتر یا تکرار زمانی که یک ویژگی برجســته شــود عارضــه نامیده می

ضه-ی یابد، زمینفراکتال صفات غالب با فرکانس فراکتالی شکل، مجموعه-آورد. در نتیجه زمینرا به وجود می عار ای از 
 اند. است که کامالً متجسد و صلب شده

 4شيء-زمین
شده که به آنها زمین-هر زمین شکیل  سی ت صر و یا اجزای همگن و متجان ضه از عنا شود. در مورد شئی گفته می-عار

شناسی مورد بحث در این ، معنا به طور کامل متجسد شده و تجانس و همگنی آن، در نظام سلسله مراتبی فرمشئی-زمین
 پژوهش، به حداکثر رسیده است.

 روش شناسي
ست. از آنجا که روش ساختار پژوهش کیفی مد نظر قرار گرفته ا ست،  شناسیدر این پژوهش  کیفی به دنبال کشف معنا ا

محقق با نیت اندازه گیری رفتار و کنش وارد تحقیق نمی شــود بلکه به دنبال درک معنای مســتتر در رفتار اســت )ایمان، 
سی(. یکی از روش1393 ست )ایمان، شنا سی ا شنا ( در این پژوهش با 1393های غالب در رویکرد کیفی تحقیق، پدیدار

 شناسی در علم ژئومورفولوژی پرداخته شده است. رویکرد پدیداری به تشریح و تبیین وجوه فرم اتکاء به روش کیفی و

 هابحث و یافته
های علمی شوند. دو فاز اصلی که شبکهرو میبههای مختلفی روهای مختلف علمی در دوران رشد و تکامل خود با فازشاخه

نامیده فاز ایستای ترمینولوژیک و فاز پویای ترمینولوژیک  این پژوهش به نامدهند در تحت تأثیر قرار میرا در ادوار مختلف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Landscape 
2 - Land-From 
3 - Land-Feature 
4 - Land-Object 
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های مختلف علمی با توسعۀ ترمینولوژیک همراه است و این ارتباط که توسعۀ نظری شاخهنکته (. نظر به این 2)شکل شد 

ایش و پویایی داشته که این ز ،های مختلف علمی در فاز پویای ترمینولوژیکسویه و دو طرفه است، شاخهبه نوعی دو
 این حجم در پاسخ به رکود علمی، پویادر فاز اما یابد. ترمینولوژیک آن علم انعکاس و تجسم می رشدموضوع در حجم 

کمک نموده و پویایی علمی  ذکر این نکته ضروری است که توسعۀ ترمینولوژیک، به زایش و پویایی علمی یابد.میکاهش 
 رتباط به نوعی دو طرفه است. ایابد و این انعکاس می مینولوژیکتوان زایش ترنیز در 

 
 مآخذ: نویسندگانهاي ركود و شكوفایي علمي ترمینولوژیک معرف دورهپویاي و  ایستا: فاز 2شكل

شین، شم در مطالعات پی ساس واحدهای چ ضی در نظر  نماانداز، منظر، زمیننظام فرمی در علم ژئومورفولوژی بر ا و فرم ار
شت،  ست )رام شده ا شود، دارای (. 15: 1384گرفته  قدرت اما مقوله بندی واحد های فرمی که در این پژوهش ارائه می 

ساختارهای فرمی و سطح ست. متفاوتی با طبقهبندی تفکیک  ساختاربندی های قبلی ا شنهادی  بندیمقوله ویژگی بارز  پی
با  اخیر، در قدرت تفکیک باالتر و نیز معنایی بودن این ساختار است. در صورتی که وجه اشتراک ساختار فرمی پیشنهادی

شین ست. دوناتطبقه بندی پی سله مراتبی بودن آن ا سل سله مراتبی بودن مکان1967) 1، در  سل ست و به ( معتقد به  ها نی
شانی سله مراتبی و نفوذ مابین مکان نوعی بر روی هم افتادگی و همپو سل ساختار  سئله متناقص  ها اعتقاد دارد که این م

شنهادی فرمها تلقی میمکان سله مراتبی پی سل ساختار  سطوح مختلف دارای روابط و -گردد. در  ضر،  معنایی پژوهش حا
سئله توجیه کنندۀ نظریات دونات در مورد  ست که این م سطحی ا سطحی و فرا  سله مراتبی بودن ارتباطات درون  سل غیر 

 ( ارائه شده است.3شناسی بنیادین در ژئومورفولوژی در شکل )شناسی است. سیستم سلسله مراتبی نوین فرمساختار مکان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Donat, J. 
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 مآخذ: نویسندگانشناسي بنیادین در ژئومورفولوژي : سیستم سلسله مراتبي نوین فرم3شكل 

ــکل  ــود، این نظام مالحظه می 3به طوری که در ش ــلهش ــلس ــاختار س تواند در مراتبی بوده و هر واحد فرمی میدارای س
سله -برگیرندۀ تعدادی زیر  سل شد. از ترکیب هفت واحد  ساختار فرم1معنایی-مراتبی فرمواحد دیگر با سی نوین در ،  شنا

شیء است.  -مین معنا و کوچکترین واحد ز -گردد که بزرگترین واحد فرمی در این ساختار زمینژئومورفولوژی تدوین می
ضایی در ژئومورفولوژی، فرم شین مقیاس ف سله مراتبی طبقهدر ادامه همانگونه که در مطالعات پی سل صورت  بندی ها به 

 نمایش داده شده است. 4که در شکل  گرددمیشناسی تبیین اند، در این پژوهش نیز سلسله مراتب فرمشده

 
 (نگارندگان: مآخذ)بنیادین  شناسي: مقیاس فضایي در ساختار فرم4شكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Morpho-Concept 



 223 در دانش ژئومورفولوژي شناسي بنیادیننوتعریفي از ساختار فرم

 
شناسی بنیادین با تعاریف مطرح شده در این پژوهش، نمایش داده به صورت مصداقی تمامی سطوح مدل فرم 5در شکل 

تواند باشد، معنای مرتفع بودن می "مرتفع بودن"تواند طور که در شکل نشان داده شده است، زمین معنا میشده است. همان
... را در بر بگیرد. در واقع معنای مرتفع بودن هم در فالت و هم در کوهستان جاری است. در نتیجه  فالت یا کوهستان و

رسیم، از درجه معنایی کاسته کوهستان یک زمین فضا و فالت یک زمین فضای دیگری است. وقتی به سطح زمین فضا می
های زمین معنایِ مرتفع بودن است، شامل زمین متنفضاهایِ  شود. کوهستان که یکی از زمینو به درجه فرمی افزوده می

های منفرد، یا زمین متنِ کمربند کوهستانی. اکنون وقتی کمربند کوهستانی مختلفی است، به عنوان مثال زمین متنِ کوه
منظرهای  هایِ زمین فضایِ کوهستانی در نظر بگیریم، بسته به زاویه دید، مقطع و نوع نگاه ما، زمینرا یکی از زمین متن

کوه، زمین منظرهای مختلف زمین متنِ یخچالی یا یک رشته دهد. به طور مثال یک درهمختلفی را در دل خود جای می
کنند، در ای معنای مرتفع بودن را حمل مییک دره یخچالی یا یک دره رودخانه به تعبیر دیگر،کمربند کوهستانی هستند. 

کوه را دارند. فضای کوهستان قرار دارند و جزئی از زمین متن کمربندهای کوهستانی هستند اما مناظر متفاوتی از یک رشته
منظرهای این نظام سلسله کوه یکی از زمیندر نتیجه در سایر اجزاء مشترک، ولی از نظر منظر متفاوت هستند. اکنون رشته

هایی از این کوه یا زمین منظر وجود دارد، نمونههای مختلفی در یک رشتهها یا زمین شکلندفرممراتبی را در نظر بگیرید، ل
کوه های زمین منظر رشتهها، قله، گردنه، سیرک یخچالی و مواردی از این دست هستند. در نتیجه قله یکی از لندفرملندفرم

های الرأساست. به عنوان مثال یکی از این عوارض خطآید. اکنون لندفرم قله خود دارای عوارضی دیگر به حساب می
دهنده های اصلی تشکیلهای اصلی که یالاصلی است که اسکلت یک قله را تشکیل داده است. به طور مثال خط الرأس

م های اصلی تشکیل دهنده یک قله را زمین عارضه بنامیها یا یال. اگر خط الرأسشودمیقله است، زمین عارضه نامیده 
شود به نام زمین شئی نامیده خواهد شد که های کوچکی که بر روی آن دیده میهای فرعی یا شیارها و شکافالرأسخط

بندی سلسله مراتبی است و در مقیاس مطالعاتی ژئومورفولوژی کوچکترین واحد ترین واحد فرمی در این نظام طبقهکوچک
 شناسی را به خود اختصاص می دهد. فرم

 
 )مآخذ: نگارندگان( شناسي بنیادین: سطوح مدل فرم5شكل 

 

شناسی پیشنهادی نشان داده شده است. در این مراتبی نظام فرم( مقیاس فضایی، در هر یک از سطوح سلسله6در شکل )
به ترتیب دارای مقیاس  عارضه و زمین شیء-شکل، زمین-منظر، زمین-متن، زمین-فضا، زمین-شکل زمین معنا، زمین

 ای هستند. ای، بخشی، کانونی، محلی و نقطهجهانی، سراسری، منطقه
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سیری که در بخش شاره گردید در چهار کالس مگا، ماکرو، مزو و میکرو  هایسطوح مقیاس به تفکیک و تف قبل بدان ا

سر. (6 شکل) شوندبندی مینیز طبقه سرا سطوح مقیاس جهانی و  ضیح که  شی و با این تو سطوح بخ ی در کالس مگا، 
 ای در کالس میکرو قرار داده شد. ای در کالس ماکرو، سطوح محلی و کانونی در کالس مزو و سطح نقطهمنطقه

 
 مآخذ: نویسندگانشناسي بنیادین : سطوح و زیرسطوح مقیاس فضایي در نظام فرم6شكل 

 

شناسی بنیادین نمایش داده شده است. به طوری که انرژی وارده مراتبی فرم( جریان انرژی در ساختار سلسله7در شکل )
مراتب زا در ســاختار این ســلســلههای فرمدر ســطح فوقانی به ســمت ســطوح زیرین جریان یافته و منجر به ایجاد فرایند

در نظام ها، همین مســـئله در مورد اشـــتراک توزیع انرژی گردد. با توجه به نظرات  دونات در مورد اشـــتراک مکانمی
ساختار میفرم شده در این  صورت که انرژی توزیع  ست. بدین  سی بنیادین نیز مطرح ا سطوح مختلف به شنا تواند در 

 زایی و تغییرات فرمی گردد. صورت درون سطحی و میان سطحی و گاهاً اشتراکی منجر به فرم

 
 مآخذ: نویسندگانشناسي بنیادین : جریان انرژي در ساختار فرم 7شكل 

 شناسي بنیادین ژئومورفولوژينظام ارتباطات در ساختار فرم
ساختار فرم شنهادی، در  سی پی ساختار فرم دهشنا سبتی که با  شد. این نوع ارتباط مختلف تعاملی و ن سی دارند، تبیین  شنا

سلهروابط می سل سلهتواند  سل سطحی، یکمراتبی و یا غیر  سطحی یا میان  سمراتبی، درون  شند. از سویه و یا دو ویه با
همانطور که در شکل مشاهده نمایش داده شده است.  8شود که در شکل ای ایجاد میترکیب حاالت فوق روابط دهگانه

سله مراتبی فرممی سل سطوح هفتگانه نظام  سطحشود،  سی در علم ژئومورفولوژی  ست. هر شنا شده ا شان داده  بندی و ن
سله مراتبی می شناسی، ارتباطات مختلفی بین تواند متشکل از سطوح دیگری باشد. در این نظام فرمسطح به صورت سل

سطح زمین صورت عمودی از  ست. برخی از ارتباطات به  شده ا شان داده  سطوح مختلف ن سطوح -اجزا در  سمت  معنا به 
های ارتباطات ارتباطات با نامباشد. به این نوع ارتباط، ارتباط عمودی اطالق شده است. این شئی می-پائین دستی تا زمین

سطحی یک شدهسویه نامسویه و دومیان  سطح برقرار میگذاری  شود که به اند. در مقابل برخی از ارتباطات تنها در یک 
شدهسویه و یکسطحی دونام ارتباطات درون سله مراتبی سویه تعریف  سل شده در این نظام  اند. نوع دیگر ارتباط تعریف 

ه نام ارتباط غیرخطی نامیده شـده اسـت. دلیل غیر خطی بودن این ارتباطات آن اسـت که ترتیب سـطوح شـناسـی، بفرم
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سی از زمینفرم ست. این روابط غیر-معنا تا زمین-شنا شده ا توانند دارای خطی می-شئی در این نوع از ارتباط رعایت ن

تواند در یک شاخه یا سلسله مراتب واقع خطی میطات غیرسویه نیز باشند. نکته دیگر آنکه این ارتباسویه و یا دوانواع یک
سله  سله مراتبی و یا غیر سل ساختاری غیر خطی سل سله مراتب ایجاد شوند که منجر به ایجاد  شوند و یا آنکه خارج از سل

 مراتبی خواهد شد. 

 
 مآخذ: نویسندگانشناسي بنیادین ژئومورفولوژي : نظام ارتباطي در ساختار فرم8شكل 

 شناسي بنیادین ژئومورفولوژيافقي در ساختار فرم - روابط عمودي
ساختار فرم شکل )روابط فرمی در  سی بنیادین به طوری که در  شاهده می9شنا گردد، در دو گروه عمودی و افقی قابل ( م

ست که بین واحدهای مختلف فرمبندی میتفکیک و طبقه شامل روابطی ا شند. روابط افقی  سیبا سطح  شنا در همان 
سطحی، ارتباط دو مراتبی درونسویۀ سلسلهمراتبی درون سطحی، ارتباط دوسویه سلسلهبرقرار است که شامل ارتباط یک

گردد. از طرف دیگر روابط مراتبی درون سطحی میسویۀ غیر سلسلهمراتبی درون سطحی و ارتباط یکسویۀ غیر سلسله
ــت که بین واحد ــامل روابطی اس ــویۀ غیر عمودی ش ــامل ارتباط دوس ــت که ش ــطوح مختلف برقرار اس های فرمی در س

سله سلهسطحی، ارتباط یکمراتبی میانسل سل سویه و  سویۀ غیر سویه و دومراتبی غیر خطی، ارتباط یکسویه و دو
سله سلهسل سل سویه  سطحی، ارتباط دومراتبی غیر خطی، ارتباط یک  سلهمراتبی میان  سل سطحی و مراتبی میان سویه 

 گردد. مراتبی میان سطحی میارتباط یک سویه غیر سلسله
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 مآخذ: نویسندگانشناسي بنیادین ژئومورفولوژي : روابط عمودي و افقي در ساختار فرم9شكل 

 گیرينتیجه
ـــای کنونی حاکم بر علم ژئومورفولوژی که خود به نوعی تابعی ـــای جامعه علمی به عنوان یک کل  ماهیت فض از فض

ستای ترمینولوژیک  ستایی و رکود در زایش مفاهیم و قرار گرفتن در فاز ای شان از ای ست، ن سجم ا شرایطی داردمن . چنین 
ضاهای نو را توجیه می شایش ف ست، در جهت گ ضای لزوم مطالعاتی بنیادین از این د ضیح که از پایش ف کند. با این تو

آید که این علم مانند بسیاری از علوم دیگر در فاز ایستای ترمینولوژیک نایی علم ژئومورفولوژی چنین بر میمحتوایی و مع
ــئله در طول زمان می ــت. این مس ــیب وارد کند. در این قرار گرفته اس ــاخه علمی آس تواند به معنا و روح حاکم بر یک ش

ضا و تالش برای ورود به-پژوهش راهکار برون فاز پویای ترمینولوژیک، از طریق طرح معانـــــی جدید در  رفت از این ف
ستا نظام فرم وغالب ترمینولوژی ن شده بود مدنظر قرار گرفت و در این را سی بنیادین که در علم ژئومورفولوژی مطرح  شنا

 با ساختاری کامالً نوین و سطوح سلسله مراتبی متفاوت، پیکربندی و توسعه داده شد.
ستم طبقه سی ستم از واحدبندی در  سی ست: نخست آنکه این  سئله قابل توجه ا سه م شین در ژئومورفولوژی  های فرمی پی

شناسی ارضی برخوردار است )چهار سطح(، دوم آنکه نسبتی که هر یک از سطوح با توان کمتری در تفکیک واحدهای فرم
ستم روابط بین  سی سوم آنکه در این  ست و  شده ا شنی تبیین ن شخص نگردیده سطوح فرممقیاس دارند به رو سی م شنا

است. در نظام سلسله مراتبی پیشنهادی در این پژوهش این سه مسئله مورد بازنگری و بررسی قرار گرفت و این مسائل 
سطوح مقیاس و  سطح افزایش پیدا کرد،  شنهادی از چهار به هفت  ستم  پی سی سطوح در  شد. تعداد  شرح زیر برطرف  به 

سی دارند به طور روشن تبیین گردید و در نهایت روابط فضایی مختلف در بین این سطوح نیز شنانسبتی که با سطوح فرم
 تشریح گردید.  

شامل: زمین معنا، زمین فضا، زمین متن، زمین منظر، زمین شکل، زمین عارضه  ،سطح هفتشناسی، در این نظام نوین فرم
شناسی و نسبتی که این روابط با نوع ارتباط مختلف فرم ده شناسی پیشنهادی،و زمین شئی ارائه گردید. در ساختار فرم

مراتبی، درون سطحی یا میان سطحی، مراتبی و یا غیر سلسلهتواند سلسلهشناسی دارند، تبیین شد. این روابط میساختار فرم
یشنهادی به ترتیب شناسی پمراتبی نظام فرمسویه و یا دوسویه باشند. مقیاس مطالعاتی در هر یک از سطوح سلسلهیک

ای تبیین گردید. در نهایت به پژوهشگران عرصه ای، بخشی، کانونی، محلی و نقطهمقیاس جهانی، سراسری، منطقه
های رمینولوژیک و بازتعریف مفاهیم موجود در غالب طرح سیستمتگردد به مبحث توسعه مطالعات بنیادین پیشنهاد می

گام  DTPبه   STPجایی و حرکت از فازبهیستم تولید محتوای علمی، در جاو ایجاد فضای پویا در س شناسیاصطالح
 بردارند.  
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