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مقدمه
مبنا قرار گرفته است )باباجمالی و همکاران،  ـها انسان، محیط، و رابطة بین آن ـ همواره در تعریف جغرافیا سه رکن اساسی

عملکرد و تعامل با محیط نیز  اند نحوة از مفهوم انسان داشته ای چه تلقیهای مختلف  و برحسب آنکه در دوره( 1: 2931

ای، فضایی، و پدیدارشناسی، همه،  گیری رویکردهای متعدد مانند جغرافیای کالسیک، ناحیه ییر شده و شکلخوش تغ دست

، ورود تفکر سیستمی حال گرفته از چنین تحوالتی در تغییر مفهوم انسان و محیط در دانش جغرافیاست. بااین نشئت

توسعة »توان به روند آرمانی بشر تحت اصطالح  پیامدهای بسیاری در حوزة دانش جغرافیا ایجاد کرد که از جمله می

و   توسعة پایدار بر محور انسان»ـ که  کنفرانس ریو به این تعریف جامع 2331اشاره کرد. این آرمان در بیانیة « پایدار

های مختلف علوم  ـ ختم شد. گرچه این تعریف به مشارکت شاخه (4و  2)اصول « گیرد  هماهنگ با طبیعت باید شکل

های گذشته  پژوهش  یابی به توسعة پایدار منجر شد، بررسی روند  خواهی و ارائة راهکارهای دست محیطی در جهت سهم
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تری به رابطة  تر، نگاه دقیق اهعنوان یک تخصص جدید با سابقة کوت دهد که ژئومورفولوژی، به در این زمینه نشان می

اند، باید دید که  ( مطرح کرده1333که اسالیمیکر و همکاران ) رو، آنچنان موجود بین انسان و محیط داشته است. ازاین

خود از این سهم  دتوان یدهد و چگونه م یارائه م یطیمح راتییتغ یبحث جهان ةارائ یبرا یزیژئومورفولوژی چه چ

های مرتبط به رابطة انسان و محیط در  پژوهش  پاسخ به این پرسش از رهگذرِ پرداختن به روند  ؟ندمشخص کرا مطالعات 

گذرد و این دقیقاً چیزی است که در  چندان طوالنی دانش ژئومورفولوژی و در قالب آرای اندیشمندان آن می طول حیات نه

بار  نیاول ـ که استنادی های هم در جهت تحلیل CiteSpaceافزار  رو، از نرم این پژوهش مطالعه و بررسی شده است. ازاین

بررسی چگونگی رشد یک زمینة علمی و در  یاز منابع علم یآمار های یلو تحل هیتجزبرای  1334در سال  چن ی چائوم

ستفاده با ا .ـ در این تحقیق نیز استفاده شد (1939: 1334ای ارائه کرد )چن،  صورت شبکه تصویرسازی الگوهای زمانی به

توان روابط بین عوامل تأثیرگذار در تولید یک پژوهش یا یک حوضة پژوهشی خاص را همراه روند زمانی  از این روش، می

برای روندهای فکری  2بندی ( به ارائة خوشه1331چن ) آن در جهت تبیین ساختارهای فکری دانش بررسی کرد. چائومی 

بردن به ماهیت فکری هر خوشه  های هر خوشه در جهت پی اژههای موجود در کلیدو یک موضوع مشخص و تفاوت

 رییه تغبالقوّ یکردن نقاط محور برجسته یبراپرداخت تا محقق بتواند این روندها را شناسایی و تصویرسازی کند. 

کردن ماهیت یک  های حیطة پژوهشی مورد نظر محقق، از شاخص مرکزیت استفاده شد تا بتوان با مشخص میپارادا

های استراتژیک، نقاط محوری و برجستة یک شبکة پیچیده را در  صورت الگوریتمی با کمک کلیدواژه گاه فکری، بهپای

، و همکاران ؛ چن7-4: 1331چن،   جهت شناسایی بهتر کاهش داد و ساختارهای مفهومی برجسته را استخراج کرد )

ة رابطة انسان و محیط در ژئومورفولوژی در داخل و استنادی در حوز زمینة تحلیل هم در (. بررسی پیشینه197: 1331

 شود. زئولینگ ترینِ آن اشاره می دهد هیچ پژوهشی انجام نشده است؛ اما در این بخش به مرتبط خارج از کشور نشان می

های  ترین کلیدواژه ، با استخراج مهم2334تا  2332شناختی در دورة  (، با تجزیه و تحلیل کتاب1321وو و همکاران ) 

( با بررسی 1321چن و همکاران ) بینی روندهای تحقیقی آینده پرداختند. لغزش، به پیش های مربوط به زمین پژوهش

های انسانی  ، تأثیر تغییرات اقلیمی و فعالیت1321تا  2331تسه، در حد فاصل  استنادی تحقیقات آب در رودخانة یانگ هم

وو و همکاران جینگ   ترین روندهای موجود در این زمینه معرفی کردند. های سازگار با محیط را از محوری و استراتژی

بر  ، عالوهCiteSpaceافزار  در نرم 1323تا  2313های حوزة مدیریت سیالب از سال  پژوهش  (، با بررسی 1323)

بینی  یشکردن کلمات استراتژیک و تأکید بر ورود این شاخة علمی به دورة توسعة سریع کمی، همچنین به پ مشخص

هایی چون شهر اسفنجی و کنترل آلودگی آب پرداختند. در پژوهش حاضر سعی شده  ها به سمت ایده آیندة این پژوهش

، توزیع فراوانی CiteSpaceافزار  وسیلة نرم و به Web Of Scienceهای موجود در پایگاه اطالعاتی  است تا با کمک داده

افزار  های موجود در این نرم مکانی و زمانی بررسی شود و با کمک شاخصپژوهشگران در موضوع مورد پژوهش به لحاظ 

بردن به ساختار علمی دانش در زمینة  ، در جهت پیپسبندی کلمات استراتژیک این حیطة علمی اقدام شود. س به خوشه

گیری هر  در شکل های فکری پژوهشگران تأثیرگذار رابطة انسان و محیط در ژئومورفولوژی، به بررسی تفکرات و جریان

 ها پرداخته شود. یک از خوشه

هاروشومواد
از منابع استنادی  هم یآمار های یلو تحل هیتجزدر جهت  CiteSpaceافزار  اساس کار در پژوهش حاضر استفاده از نرم

                                                      
1. clustering 
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، Citespaceشده توسط دیتول یریتصو یها نقشهدر د. رک لیتبد یتجسم یمنابع را به نمودارها نیا است تا بتوان یعلم

ها  گره نیا نیب یهمبستگ ایاستناد  انگریب وندهایپ و رهیو غ یدیکل ة، کلممؤسسه، مجله، کشور، سندهیها معموالً نو گره

، در وهلة اول از طریق بنابراین کرد. میترس یتوان اطالعات ارزشمند یم ها، آن نیو روابط ب ها گره نیا ةهستند. با مطالع

های  ، همة پژوهشCiteSpaceهای خام  دهندة داده عنوان پایگاه ارائه ، بهWeb of Scienceدر سایت  2فیلترنویسی

مقاله  411با   تفکیک و بعد از پایش یک مجموعه 1321( تا WOS)اولین سال ارائة اطالعات  2373های  حدفاصل سال

های  له و استنادها، مجالت، و کشورها/ مؤسسهافزار، به تهیة نمودارهای تعداد مقا ها به نرم دست آمد. با ورود این داده به

استنادی نویسندگان اقدام شد. در  ها و نقشة هم پیوندی توزیع کشورها/ مؤسسه های هم فعال، شاخص شکوفایی، نقشه

ادامه با محاسبة میزان مرکزیت برای کلمات کلیدی جامعة آماری پژوهش حاضر و با استفاده از سال تولید هر کلمه به 

ها، که دربرگیرندة یک دورة زمانی  شد. هر یک از خوشهاقدام بندی زمانی دورة پژوهش حاضر در قالب هفت خوشه  دسته

ترین کلیدواژه، پُراستنادترین و مشهورترین  خاص است، با کمک پارامترهایی همچون تعداد پژوهش و استناد، استراتژیک

تجزیه و  tf-idfیر کلمات مهم با کلمة استراتژیک دوره در نمودار نویسندگان، عوامل تأثیرگذار علمی بیرونی، ارتباط سا

آمده از  دست های نویسندگان داخلی و مقایسه با نتایج به تحلیل محتوایی شد. همچنین، سعی شد، با توجه به پژوهش

 ها نیز بررسی شود. ، روند دانش ژئومورفولوژی در کشور در هر یک از خوشهCiteSpaceافزار  نرم

پژوهشهايهیافت
فعالهايمزلهدرهاپژوهشواستنادهاتعداد

دارد  اطالعات نشر و تولید در نقش بارزی و است علمی های ارتباط و مهارت پژوهشی تألیف اساسی اصول از استناد

جی سن های علم در بررسی بسیارینیز از اهمیت   (. همچنین، شاخص تعداد پژوهش13: 2939الدینی و همکاران،  )تاج

میالدی درنظر گرفته شد، اولین مقالة موجود با موضوع  2373های مورد نظر  سال آغازین پژوهش برخوردار است. اگرچه

عالوه، جدیدبودن دانش ژئومورفولوژی و پیشینة  گردد. به برمی 2331رابطة بین انسان و محیط در ژئومورفولوژی به سال 

میالدی از روند  2333تا این موضوع پژوهشی تا  ت محیطی، باعث شدکوتاهِ ترکیب عامل انسان و محیط در مطالعا

میالدی یک وضعیت  2331-2337های  معمول نسبت به تعداد پژوهش و تعداد استنادها تبعیت نکند تا جایی که در سال

و  1322ی ها (. نکتة قابل ذکر دیگر در این شکل افزایش دوبرابری مجموع استنادها در سال2معکوس ایجاد شد )شکل 

طبق اطالعات  دهد. های مشابه عدد تقریباً یکسانی را نشان می ها در سال که تعداد پژوهش است؛ درحالی 1327-1321

گیرد. گسترة  گرایش علمی را دربر می 13مجله و بیش از  132، جامعة آماری مورد بررسی در این پژوهش، WOSسایت 

انتشار  .ویژه در مجالت علوم طبیعی جهان است انسان و محیط به  ةمطالعات علمی این موضوع حاکی از اهمیت رابط

درصد کل مقاالت( بیانگر اهمیت موضوع رابطة 1/3مقاله )بیش از  44با  ژئومورفولوژیها در مجلة  حداکثر تعداد پژوهش

استناد است که  سنجی شاخص (. ابزار مورد اعتماد دیگر در زمینة علم1انسان و محیط در این حوزة علمی است )شکل 

 مورد استناد در بین کل مجالت 111با  ژئومورفولوژیدهد. در این شاخص نیز مجلة  نفود و تأثیر علمی را نشان می

در رتبة نخست قرار دارد. اگر میزان استناد را نشانة اعتبار و اعتماد به یک مجله و یک شاخة  WOSشده در پایگاه  نمایه

طور غیرمستقیم بررسی ارتباط بین انسان و محیط  های علوم به نتیجه گرفت که سایر شاخهتوان  علمی درنظر بگیریم، می

اند. مسئلة دیگر در مورد جامعة آماری پژوهش حاضر باالبودن تعداد استنادها به  ها واگذار کرده را به ژئومورفولوژیست

                                                      
1. (TS = ((geomorphology) AND human* AND environment*)) AND LANG: (English) AND DOC: (Article) 
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است که علت این موضوع های علمی جهان  لهمجو پُراستنادترین ترین  رارزشپُعنوان  به نیچرو  ساینسمجالتی همچون 

(. به عبارت 2های مرتبط با موضوع انسان و محیط در ژئومورفولوژی دانست )جدول  توان در اعتباریابی پژوهش را می

چنین  دلیل پیشینة کمتر نسبت به سایر علوم اعتباریابی خود را در ارتباط برقرارکردن با این ها به گونه پژوهش دیگر، این

بریم؛  طرفه پی می ، به وجود یک رابطة یک2شود که، با توجه به جدول  دانند. این نکته هنگامی آشکارتر می جالتی میم

هیچ پژوهشی در زمینة رابطة انسان و محیط در ژئومورفولوژی  ژئولوژی، و حتی نیچر، ساینسیعنی مجالتی همچون 

 اند. انجام نداده

 

(8751-5307)ژئومورفولوژيةدرحوزطیانسانومحةباموضوعرابطمنتشرشده.مزموعاستنادهاومقاالت5شکل

 

هايفعالهادرمزله.تعدادودرصدپژوهش8شکل

 هاییبابیشتریناستناد.تعداداستنادوتعدادپژوهشدرمزله5جدول

تعدادپژوهشعداداستنادتعنوانمزلهتعدادپژوهشتعداداستنادعنوانمزله
Geomorphology 111 44 Quaternary Sci. Rev. 229 3 

Science 211 3 Quaternary Int. 233 23 

Earth Surf. Proc 294 22 Geology 234 3 

Nature 211 3 Quaternary Research 39 1 

Catena 229 21 Geol. Soc. Am. Bull. 31 2 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDrrOq-dTiAhWkyqYKHfCkD3YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fjournal%2F10969837&usg=AOvVaw3WfNGVbRqB3_m8Te8DUyMg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDrrOq-dTiAhWkyqYKHfCkD3YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fjournal%2F10969837&usg=AOvVaw3WfNGVbRqB3_m8Te8DUyMg
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هامؤسسهوکشورهاتوزیعتحلیلوتززیه

پیوند تشکیل شد )شکل  124گره و  32ای با  ، شبکهCitespaceافزار  عنوان گره در نرم ها به انتخاب کشورها/ مؤسسهبا 

بر کمک به محققان در  های فعال در سرتاسر جهان است که، عالوه (. این نقشه بیانگر توزیع کشورها و مؤسسه9

انسان و محیط در   دهندة گسترة وسیع تحقیقات در زمینة تواند نشان های همسو با تحقیقاتشان، می پیداکردن مؤسسه

مؤسسة علمی در سراسر جهان  733کشور و بیش از  73عالوه، جامعة آماری پژوهش حاضر بین  باشد. به ژئومورفولوژی

 2ن پارتواند که تا میزان زیادی با قانو درصد از تحقیقات را انجام داده11درصد از کشورهای برتر  توزیع شده است. بیست

 (.1اند )جدول  مطابقت دارد. ایاالت متحده، انگلیس، و ایتالیا، با تقریباً نیمی از کل تحقیقات، سه کشور برتر در این زمینه

درصدکشورومؤسسةبرتر8.57جدول

کشورتعدادمقالهرتبه

 ایاالت متحده 223 2
 انگلیس 19 1
 ایتالیا 13 9
 فرانسه 91 4

 اسپانیا 91 ▲1
 استرالیا 17 1
 آلمان 19 7

 نیوزلند 24 ▼1
 کانادا 23 3
 چین 7 ▼23

 آرژانتین 1 22
 یونان 1 21
 هلند 1 29

 پرتغال 1 24

 

هاپیونديکشورهاومؤسسه.نقشةهم9شکل

                                                      
درصـد دالیـل   13درصـد رخـدادها از   13کند که  بیان میکرد. این اصل ارائه  جوران. ام. جوزفرا اولین بار  13–13قانون  ( یاPareto’s law. قانون پارتو )2

 .است های مختلف محاسباتی زمینهرایج در  سرانگشتی ةقاعد اصل پارتو یک .دآی وجود می هب

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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هابراساسواژوانکلیديومؤسسهکشورهاعتوزییونديپهمةنقش.4شکل

ک از یبر نمایش وضعیت ارتباطی هر  عالوه ،دهد که ها را نشان می پیوندی توزیع کشورها و مؤسسه نقشة هم 4شکل 

در محورهای افقی و  1321تا  2331پیوندی، همچنین روند زمانی را از  خطوط هم ةوسیل هسسات با همدیگر بؤکشورها و م

درخواهیم یافت که پیشینة  4و شکل  1جدول  ةدهد. با مقایس واژگان کلیدی هر گره را در محورهای عمودی نشان می

 4در شکل  ،طور مثال هب .ای برتر از نظر تعداد مقالة منتشرشده اثرگذار استها برای کشوره بندی آن زمانی کشورها در رتبه

اند،  درصد کشور برتر مشخص شده23عنوان اولین و آخرین کشورها در بین  هکه ب ،مقاله 1و پرتغال با  223ایاالت متحده با 

آماری به پژوهش در  ةولین سال مورد نظر جامعکه ایاالت متحده از ا طوری هب ؛متفاوت برخوردارند از دو پیشینة زمانی کامالً

گردد.  میالدی برمی 1321اما پیشینة پرتغال به سال  .زمینة انسان و محیط در حیطة دانش ژئومورفولوژی اقدام کرده است

ای پیشینة ( دار1334مقاله،  7چین )رتبة دهم،  ،طور مثال هب .ثابت و دائمی باشد ای هتواند قاعد این موضوع نمی ،حال بااین

تراز با کشور پرتغال )رتبة چهاردهم،  ( و فرانسه و به لحاظ تعداد مقاله هم1334مقاله،  19هفتم،   ةتراز با آلمان )رتبزمانی هم

تواند بیانگر میزان اهمیتی باشد که یک موضوع پژوهشی برای یک  چیز می . این موضوع بیش از هراست( 1321مقاله،  1

 ،های علمی است توان گفت گرچه پیشینة زمانی پارامتر مهمی در ارتقای جایگاه کشورها در زمینه می ،کشور دارد. بنابراین

 91پیشینة زمانی اسپانیا )رتبة پنجم،  ،طور مثال ه. باستتری  کننده اهمیت یک موضوع پژوهشی برای کشورها پارامتر تعیین

  ةبراین، نقش کند. عالوه یید میأسب کرده است همین مسئله را تای که در بین کشورهای برتر ک ( نسبت به رتبه1321مقاله، 

هایی از موضوع  ها )کشورها( بیشتر بر چه جنبه ک از گرهیکند که هر  ها مشخص می و مؤسسه کشورها عتوزی پیوندی هم

چیز بر موضوع  ز هربا دارابودن بیشترین تعداد پژوهش، بیش ا ،ایاالت متحده ،طور مثال هاند. ب مورد پژوهش تمرکز کرده

( 1329ای است که پژوهشگرانی همچون کرول هاردن ) مسئله تمرکز داشته است. این دقیقاً 2انداز انسانی سیستم چشم

ها یاد  جدی برای ژئومورفولوژیست یعنوان چالش هاز آن ب هابودن این اثرناپذیر بینی دلیل افزایش اثر انسان در محیط و پیش هب

کنند.  طبیعی و اجتماعی( معرفی می /های ترکیبی )فیزیکی  هایی با یافته برخورد با این چالش را در پژوهش حل اند و راه  کرده

                                                      
1. human-landscape system 
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 ةعدم تجرب ةوسیل هزمان ب ةتواند در ذخیر کنند می هایی که کشورهای پیشرو دنبال می نتیجه اینکه این نوع توجه به جنبه

اگرچه  ؛بین انسان و محیط بسیار مفید باشد ةهای مورد مطالعه در رابط نهدیگر کشورها یا به عبارت بهتر الگوبرداری از زمی

که  ،(2931تری از دیدگاه دستگاه جغرافیایی )رامشت و راهدان مفرد،  اهمیت این موضوع در مدیریت محیط در سطح پایین

 کند، قرار دارد. کید میأبودن اصول آمایشی هر سرزمینی ت بر متفاوت

 نویسندوانتحلیلوتززیه

5نویسندواناستناديهمتحلیلوتززیه

های کیفی  ( در جهت تحلیل2331) کین وایت و مک توسطاستنادی نویسنده اولین بار در علم اطالعات و  مفهوم هم

 بیانگر نویسنده دو بین استنادی هم مطرح شد. پیوندهایر علوم اطالعات د میپارادا رییشواهد تغ ةراهمیتی از جمله ارائپُ

 ،همین مبنا (. بر347: 2937بین نویسندگان است )خاصه و سهیلی،  پژوهشی عالیق در اشتراک موضوعی و ارتباط

افزار  ادی در نرمهر گره و تعداد پیوندهای استن ةانداز ةواسط هتوان وضعیت نویسنده و ارتباط بین نویسندگان را ب می

 711استنادی نویسندگان با  مقاله، به تشکیل نقشة هم 411با  ،آماری پژوهش حاضر ةاسپیس بررسی کرد. جامع سایت

تر و  دهندة ارتباط قوی تر نشان (. پیوندهای ضخیم1پیوند )ارتباط نویسندگان( منجر شد )شکل  9112گره )نویسنده( و 

دهد که پیوندها در  ها نشان می (. تجزیه و تحلیل121: 1321تر است )زی،  دگان فعالتر نمایانگر نویسن های بزرگ گره

دیگر جدا از هم هستند.  یبرخ ومتصل  گریکدیشدت به  ها به از گره یبرخ ند.رسراسر نقشه از ضخامت متوسطی برخوردا

با « نقش انسان»ای و خوشة  هشبک استناد درون 97فلیپس با  دی. جی. مربوط بهترتیب  و خوشه بهگره  نیتر بزرگ

 (9و جدول  1)شکل  گریگوری است جی. کی.و گوودی،  اس. شوم، ای. ای. فلیپس، اس. دی. نویسندگانی چون جی.

مرتبط با انسان و محیط در  قاتیتحق نةیدر زم نامحقق هستة مرکزی تأثیر نیشتریببا گروه  نیدهد ا یکه نشان م

 .دهند را تشکیل می ژئومورفولوژی

 

درشبکهدریافتی استنادهاي مزموع اساساستنادينویسندوانبر.نقشةهم1شکل

                                                      
1. Author Co-Citation Analysis (ACA) 
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نویسندوانشکوفاییشاخک

شاخص شکوفایی در یک تابع فراوانی معین نوسان قابل  .( است1331مبنای شاخص شکوفایی بر پایة الگوریتم کالینبرگ )

دهد که به جهت تحلیل زمانی خاص با هدف کشف  ا نشان میتوجه آماری در یک بازة زمانی کوتاه از یک دورة طوالنی ر

طبقه از  کی (. به عبارت دیگر، شکوفایی11: 2939اند )دانیالی و نقشینه،  باال در طول زمان داشته یی است که کثرتیها ویژگی

 ییشناسا گرانیبه د عارجابا  یزمان ةدور کی یرا در ط ریمتغ راتییاست که تغبا افزایش ناگهانی یک موضوع  ها تمیالگور

 با باال، شکوفایی شاخص سطح با نویسنده، یک تر، ساده بیان به(. 233: 1333؛ چن همکاران، 979: 1331، نبرگیکال) کند یم

 که نویسندگانی میان در. است همراه خاص زمانی برهة یک در علمی جامعة توجه جلب آن تبع به و قول نقل ناگهانی افزایش

 4/1 و 49/1 با ترتیب به نانسن. سی. جی و استیواور. ام و 11/1 عدد با شکوفایی باالترین دارای رُودز. اِل. بی د،ان شکوفایی دارای

 یفکر ةجرق یک یجادباعث ا ی،برهة کوتاه زمان یک ، با طرح ایدة خود دریادشده یسندگانقرار دارند. نو یبعد یها در رتبه

شاخص شکوفایی نسبت به  ةاند. نکتة جالب این اطالعات مقایس ئومورفولوژی شدهو محیط در ژ در موضوع ارتباط انسان یدجد

ای است و سایر  شبکه استناد درون 1با بیشترین میزان شکوفایی، فقط دارای  ،رُودز ،عنوان مثال هتعداد استناد در شبکه است. ب

بر  عالوه ،کند که شوم یید میأ(. این وضعیت ت9کنند )جدول  نیز همین وضعیت را دنبال میشووم  ای. اس.ز ج هنویسندگان ب

 ة ایدة جدید، همچنین توانسته است در کل دورة زمانی پژوهش حاضر یک شاخص استنادی مهم باقی بماند.ئارا

اينویسندوانشبکه.استنادوشکوفاییدرون9جدول

کلیديکلمات

 یدادن روندهای در حال ظهور و پیگیری موضوعات تحقیق در ط تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی روشی مؤثر برای نشان

(. در این 4: 1327دهند )فنگ و همکاران،  می ای دقیق از یک سند را ارائه زمان است، زیرا کلمات کلیدی خالصه

 پژوهش، کلمات کلیدی از نظر تعداد و مرکزیت بررسی شدند.

 تعداد

اسپیس در بُعد کمی دربرگیرندة فراوانی کل، سال اولین  افزار سایت شده در نرم هر یک از کلمات کلیدی درنظرگرفته

ترتیب  به« ژئومورفولوژی، تغییرات اقلیمی، و هولوسن»های  دواژهکلی ،4انتشار، و سال بیشترین فراوانی است. طبق جدول 

های اول تا سوم قرار دارند. فاصلة بین سال اولین انتشار یک  های مورد تحقیق در رتبه تکرار طی سال 42، و 41، 293با 

ری باشد. به عبارت دیگر، هرچه دهندة پایایی آن در جامعة آما تواند نشان یابی به بیشترین فراوانی نیز می کلیدواژه تا دست

های  گیرد. از این نظر، واژه اعتماد به یک کلیدواژه بیشتر باشد، به دفعات بیشتری به ازای هر سال مورد استفاده قرار می

هتعداداستناددرشبکشکوفایینویسندهتعداداستناددرشبکهنویسندهرتبه
2 Phillips JD 97 Rhoads BL 11/1 1 
1 Schumm SA 99 Stuiver M 49/1 21 
9 Reimer PJ 93 Nanson GC 43/1 21 
4 Anonymous 93 Schumm SA 29/1 99 
1 Macklin MG 13 Leopold LB 32/1 21 
1 Brown AG 11 Walter RC 11/4 3 
7 Butzer KW 11 Chiverrell R 23/4 3 
1 Goudie AS 14 FAO 31/4 23 
3 Ramsey CB 12 Benito G 37/9 29 
23 Gregory KJ 12 Steffen W 13/9 1 
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کلیدواژة  23سال دارای بیشترین میزان پایایی و اعتماد در بین  13و  12ترتیب با  به« ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی»

رد جامعة آماری پژوهش حاضر بودند. از سوی دیگر، فاصلة کم بین اولین سال انتشار یک کلیدواژه تا سال پُرکارب

های خاص باشد.  تواند بیانگر شکوفایی و توجه بیش از حد پژوهشگران )رشد سریع( به کلیدواژه بیشترین فراوانی می

 (.4ن ویژگی برخوردارند )جدول از ای« تغییر محیطی، تغییرات اقلیمی، و اثر انسان»های  واژه

هايپُرکاربردفراوانیکلکلیدواژه.4جدول
فاصلةاولینانتشاربابیشترینفراوانی سالبیشترینفراوانیسالاولینانتشارفراوانیکل کلماتکلیدي
 12 1321 2337 293 ژئومورفولوژی
 1 1329 1331 41 تغییرات اقلیمی

 29 1321 1331 42 هولوسن
 1 1322 1339 97 ای ژئومورفولوژی رودخانه

 1 1333 1339 97 تأثیر انسان
 23 1321 1331 91 رسوب
 23 1321 1331 93 تکامل

 13 1321 2331 14 پوشش گیاهی
 27 1327 1333 19 محیط
 21 1327 1332 19 رودخانه

 1 1322 1333 19 تغییر محیطی

مرکزیت

شود و اهمیت موقعیت یک گره را در یک شبکه تعیین  در شبکه تعریف میها  شاخص مرکزیت برای هر یک از گره

های  (. این شاخص مقدار هر یک از گره242: 2937آقباالغی و همکاران، قاسمی ؛ 11: 2931کند )دانیالی و همکاران،  می

؛ 91: 2337)فریمن، کند  گیری می ترین مسیر اندازه های شبکه را براساس کوتاه مرکزی در مسیر اتصال به سایر گره

 2/3تر و مساوی  (، گره هیچ نقشی ندارد. اگر بزرگC < 0/1باشد ) 2/3مقدار مرکزیت اگر کمتر از (. 1: 1332براندس، 

تر  که بزرگ تواند کاندیدای نقطة عطف باشد و درصورتی (، موقعیت استراتژیک دارد که در این صورت میC ≥ 0/1باشد )

: 2932زاده و خدادوست،  فردی خواهد داشت )حسن طف )بحرانی( است و موقعیت منحصربه(، نقطة عC > 1باشد ) 2از 

دهد.  )با موقعیت استراتژیک( هستند نشان می 2/3کلمات کلیدی را که دارای شاخص مرکزیت باالی  1(. جدول 97

بعدی )از نظر شاخص بندی کلمات کلیدی در این جدول براساس سال اولین انتشار تا سال انتشار کلمة مهم  خوشه

( با انتشار در 11/3، کلیدواژة تأثیر انسان )1مرکزیت( است که مبنای ادامة روند پژوهش حاضر است. با استناد به جدول 

 دارای بیشترین مرکزیت یا به عبارت دیگر دارای باالترین موقعیت استراتژیک در کل شبکه است. 1339سال 

 ساسشاخکمرکزیتوسالانتشاربنديکلماتکلیديبرا.خوشه1جدول

شمارةخوشه(سالمیالدي)هاخوشهيدیکلماتکلمرکزیترتبه
 2 1333-2331 ژئومورفولوژی 14/3 1
 1 1331-1333 طیمح 23/3 9
 میاقل 22/3 7

1331-1339 9 
 تیریمد /.23 1
 یا رودخانه ژئومورفولوژی 21/3 1

1339-1331 4 
 انسان تأثیر 11/3 2
 هولوسن 21/3 1

1331-1331 1 
 کینامید 21/3 1
 1 1333-1331 رسوب 27/3 4
 7 1321-1333 یطیمح رییتغ 23/3 1
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(8777-5338)5شمارةخوشة

ب(. 1دهد )شکل  میالدی را پوشش می 1333های قبل از  استناد، سال 2111پژوهش و  11استنادی این خوشه با  شبکة هم

دارای باالترین موقعیت استراتژیک در این خوشه و دومین کلیدواژة استراتژیک در کل  11/3با « ژئومورفولوژی»کلیدواژة 

مرتبط  محققان عنوان هستة اولیة ج(. در این دوره، نویسندگانی چون فلیپس، شُوم، و لئوپولد به1؛ شکل 1شبکه است )جدول 

(. 1و شکل  9اند )جدول  شکوفایی خود دست یافته به باالترین میزان استناد و شاخص با انسان و محیط در ژئومورفولوژی

دادن مسئلة انسان و محیط  ها در ارتباط دهندة تالش آن بررسی موضوعات مورد تحقیق این پژوهشگران در این دوره نشان

الف(، که فراوانی  1گوش در شکل ) (. همچنین، نمودار پرچمی سه1شکل  0#به حیطة دانش ژئومورفولوژی است )خوشه

، و «رسوب»، «هلوسن»تر کلماتی همچون  دهد، بیانگر ارتباط نزدیک را نشان می 2(tf-idf) اف دی آی-اف تیی وزن

توان تمرکز بیشتر  است. به عبارت دیگر، می« ژئومورفولوژی»به کلیدواژة این دوره یعنی « تغییرات اقلیمی»

دهی دانش  استفاده از این واژگان در جهت هایی همچون فلیپس و شُوم را در این دوره در جهت ژئومورفولوژیست

های قرن بیستم تفسیر کرد که بیش از هر چیز تحت  های علوم محیطی در واپسین دهه ژئومورفولوژی از روند کلی پژوهش

، و همچنین 9سازمان ملل در تغییر اقلیم 2332نامة  ، پیمان1استکهلم 2371تأثیر کنفرانس جهانی محیط زیست انسانی 

های یادشده با علوم جغرافیای طبیعی در مباحث  نامه قرار داشتند؛ با این توضیح که وجه اشتراک پیمان 4ریو 2331 کنفرانس

دادن  ( سعی در نشان2339عنوان مثال، جونز ) مربوط به تغییرات اقلیمی و بعد از آن در مفهوم توسعة پایدار نهفته بود. به

با پارامترهای قابل بررسی در ژئومورفولوژی از جمله  1313یش جهانی تا سال اکسید کربن و گرما ارتباط بین افزایش دی

های کوهستانی  های باال، یخچال ها، تغییر سطح پرمافراست عرض تغییر الگوهای زهکشی و افزایش فرسایش خاک، سیالب

کردند. از جمله  روند را دنبال میو ... را دارد. پژوهشگران داخلی مقارن با این دوره نیز هرچند اندک ولی تا حدودی همین 

های افراطی بشر در محیط زندگی خود روند توسعة سیمای طبیعی شهر تهران را مغایر با  ( با نقد دخالت2913محمودی )

های ژئومورفولوژی در استفادة  ( به تشریح پتانسیل موجود در نقشه2973کند. همچنین، رجایی ) شرایط طبیعی آن معرفی می

پردازد و رامشت و  ویژه در عمران و توسعه و کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش و مدیریت محیط می یط طبیعی بهصحیح از مح

های جنوبی کشور، راهکارهای ژئومورفولوژیکی در مدیریت  (، با بررسی پارامترهای طبیعی آلودگی در رودخانه2971سیف )

( در بازتعریف 2913و  2911یز شاهد سلسله مقاالت پاپلی یزدی )دهند. در مباحث نظری ن ها را ارائه می محیطی رودخانه

بر بررسی روابط متقابل انسان و محیط، متوجه دو مفهوم تازه  دانان را، عالوه گذارد و جغرافی جغرافیا هستیم که پا فراتر می

کند.  گذاری می فة جغرافیا بنیانهای تئوری پساپدیدارشناسی را در این دوره در فلس کند و پایه می« تکنیک و مدیریت»یعنی 

کارگیری  های محیطی، به کارگیری منطق علمی برای تبیین رفتار سیستم های موجود در به ( با ارائة تناقض2971رامشت )

 داند.  به استفاده از منطق فازی می  اصول دیدگاه سیستمی در جهت رفع مسائل محیطی را منوط

                                                      
ـ دادن اهم نشان که هدفش معکوس متن است -اصطالح یفراوان به معنی term frequency-inverse document frequencyمخّففِ . 2 در  کلمـه  تی

 شود. یمجموعه متعادل مو کلماتی یک و توسط تعداد اسناد        یابد  می شیا به تناسب تعداد تکرار کلمه در سند افز tf-idfمتن است. مقدار 
محیط زیست تلقـی   کنفرانس سندکه  شد منجر آور غیرالزام ةبه انتشار یک بیانیو  تشکیل شد ،پایتخت سوئد ،در شهر استکهلم 2371در سالاین کنفرانس . 1

 .ده استشروز جهانی محیط زیست تعیین خرداد(،  21)ژوئن  پنجم ،روز افتتاح این کنفرانس .شود می

  در ای گازهای گلخانـه  پایدارسازی مقداربا هدف المللی در مورد محیط زیست  ای بین معاهده (UNFCCCاقلیم ) تغییر در ملل سازمان ةنام چارچوب پیمان. 9
 .است وهوایی در جهان جو زمین برای جلوگیری از مشکالت آتی آب

 عمـل  ةیـک برنامـ  و بـه  شـد  برگـزار   ریـو دوژانیـرو   در 2331در سال ن ملل ( یا اوج ریو یا اجالس سران زمین که توسط سازماUNCED. کنفرانس ریو )4
 منجر شد. 12آور با نام دستورالعمل  غیرالزام و داوطلبانه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%88_%D8%AF%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
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 پیوندي ب(محدودةزمانیانتشارتاپایاندوره ج(نقشةهمtf-idfلف(نمودارفراوانی.کلیدواژةژئومورفولوژي:ا6شکل

 (8778-8777)8شمارةخوشة

توانسته  1331-1333های  ( در محدودة سال23/3با دارابودن باالترین موقعیت استراتژیک )مرکزیت « محیط»کلیدواژة 

 tf-idf(. اطالعات مندرج در نمودار 1ب و ج؛ جدول  7ند )شکل استناد ایجاد ک 121پژوهش و  24ای با  است شبکه

برقرار « محیط»بیشترین ارتباط را با کلیدواژة « اثر انسان»، و «انداز چشم»، «سیستم»دهد کلماتی همچون  نشان می

)محیط(  یدازهاان ها به مسئلة ارتباط بین چشم دهندة نگاه سیستماتیک ژئومورفولوژیست الف( که نشان 7اند )شکل  کرده

و اثر انسان بعد از گذار از دورة قبل است که بیشتر بر ورود و تثبیت این بحث به دانش ژئومورفولوژی متمرکز بود. به 

های جغرافیایی، محق به تحقیق در  تنها خود را مستقل از سایر شاخه ها نه عبارت دیگر، در این دوره ژئومورفولوژیست

کنند. به  حل مشکل موجود فکر می دانند، بلکه، در گامی باالتر، به ارائة راه و محیط میمورد چالش موجود بین انسان 

( آن را به علوم جغرافیایی وارد کرده 2311شوند که چهار دهه پیش ریچارد چورلی ) همین دلیل، به دیدگاهی متوسل می

وهشگر در تقسیم عناصر پژوهشی خود به شدن دیدگاه سیستمی در این دوره اثرهای مهمی از جمله آزادی پژ است. غالب

طور مثال، پولوز  تر بر هر پارامتر و سپس تعمیم آن به کل سیستم گذارد. به ها در جهت اعمال محاسبات دقیق زیرسیستم

( با سیستم قلمدادکردن منطقة مورد مطالعه، نخست آن را به دو زیرسیستم زمینی و اقیانوسی تقسیم 1333و همکاران )

عنوان عناصر و اجزای سیستم، در نهایت، با تعمیم نتایج به  های هر قسمت به گیری رسوبات و آالینده با اندازهکردند و 

های داخلی  پرداختند. در پژوهش )سیستم( مورد نظر  ةارائة راهکارهای مدیریتی در توسعة پایدار ساحل برای کل محدود

های مرتبط با  گرای علوم طبیعی برای پژوهش های تجربه اده از روشمرتبط با این دوره، بیش از همه نقد افراط در استف

های  ( اشاره کرد که با توسل به روش2913)و همکاران توان به پاپلی یزدی  طور مثال، می شود. به علوم انسانی دیده می

های غیرقابل  صیصهدلیل خ های تجربی در مطالعات جغرافیایی را به فیلسوفانی مانند ادگار مورن، استفاده از روش

که به جای انکار ماهیت ویژة علوم انسانی باید به تحلیل وجودی انسان در  اند د و بر آنندان ها منتفی می گیری انسان اندازه

( نیز، با مقایسة بین متدولوژی علمی و سیستمی، 2913اش پرداخت. رامشت ) ای از ساختارهای محیط پیرامونی شبکه

دلیل کمک به درک بهتر روابط بین  بهرا، شناسی سیستمی  یا روش تحقیق و استفاده از معرفتتجدیدنظر در متدولوژی 

 داند. شدن ژئومورفولوژی می الزمة کاربردی ،ها پدیده
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 يوندیپج(نقشةهمدوره انیانتشارتاپایب(محدودةزمان tf-idfی:الف(نمودارفراوانمحیطةدواژیکل.0شکل

(8779-8778)9شمارةخوشة

استناد تشکیل شد و دو  117ای با  رغم محدودبودن این دوره به یک سال و فقط چهارده پژوهش منتشرشده، شبکه به

در شاخص مرکزیت به موضوع  2/3و  22/3ترتیب با مقدار  به« مدیریت»و « اقلیم»کلیدواژة پُراهمیت دیگر یعنی 

(. نویسندگان 1ج؛ جدول  3ج؛ شکل  1ژی اضافه شد )شکل های مرتبط با انسان و محیط در ژئومورفولو پژوهش

(. 1و شکل  9اند )جدول   مشهوری همچون گودی و برون در این دوره به بیشترین میزان استناددهی خود دست یافته

« کاربری زمین»و « پوشش گیاهی»از یک طرف و « اکولوژی»و « حفاظت محیط»یافتن کلیدواژگانی همچون  اهمیت

 1گیری نگاه جدیدی به ارتباط انسان با محیط اطرافش در دانش ژئومورفولوژی است )شکل  گر حاکی از شکلاز طرف دی

 -های ترکیبی ژئو پژوهش  الف(. این نگاه جدید، حل مسائل موجود در رابطة متقابل انسان و محیط را در  3الف؛ شکل 

های  مدیریت مناطق حساس را، که در مقابل مزاحمت (1331طور مثال، گوردن و همکاران ) اکولوژیکی متصور بود. به

د که بین فرایندهای ژئومورفولوژیکی و تنوع زیستی ندان پذیرترند، در گرو درک پیوندهایی می های انسانی آسیب فعالیت

 ای محافظتنیازمند به مناطق  های شناسایی ( نیز برای ارائة مدل1331مناطق کوهستانی وجود دارد. فلیپ و همکاران )

های زهکشی استفاده  خصوص حوضه از متغیرهای محیطی مرتبط با ژئومورفولوژی به در معرض خطرآبزیان  یبخش توان

( با تأکید بر نیاز جغرافیای طبیعی به تجدید ساختار، یک رویکرد 1331اند. در بُعد نظری نیز گریگوری و همکاران ) کرده

توان به اسدی  های داخلی می پژوهش  دانستند. از میان  محیط طبیعی را الزم  پارچه مبتنی بر تعامل انسان و جغرافیایی یک

های فرسایش کارستی با مدیریت محیطی در زمینة  ( اشاره کرد که به بررسی رابطة فرم2912زنگنه و همکاران )

د. همچنین، پایلی ان های مغفول در مدیریت محیطی کشور پرداخته عنوان یکی دیگر از زمینه های گردشگری به جاذبه

سابقه در برابر  های جدید، انسان را در شرایطی بی (، با بیان اینکه مدرنیته، با کمک تکنولوژی2912)و سقایی یزدی 

های مخرب محیطی عصر  مدرنی نسبت به این تکنولوژی طبیعت قرار داده است، توسعة پایدار را برآمده از کوششی پست

 د.نکن مدرنیته قلمداد می
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يوندیپج(نقشةهمدوره انیانتشارتاپایب(محدودةزمان tf-idfی:الف(نمودارفراوانةاقلیمدواژیکل.1شکل

 

يوندیپج(نقشةهمدوره انیانتشارتاپایب(محدودةزمان tf-idfی:الف(نمودارفراوانمدیریتةدواژیکل.3شکل

(8771-8779)4شمارةخوشة

 23میالدی است )شکل  1331تا  1339های  استناد، دربرگیرندة سال 111پژوهش و  23ین خوشه با استنادی ا شبکة هم

ترین  مهم 21/3و  11/3ترتیب با مرکزیت  به« ای ژئومورفولوژی رودخانه»و « اثر انسان»(. کلمات  ب 22؛ شکل  ب

ترین  ـ استراتژیک ترین میزان شاخص مرکزیتـ با دارابودن باال «اثر انسان»اند که در این بین  های این دوره کلیدواژه

دهندة ورود کلمات  نشان tf-idfج(. نمودار  23 و شکل 1شود )جدول  کلیدواژه در کل شبکة پژوهش حاضر محسوب می

به دایرة مباحث « فلزات سنگین»، و «تنوع زیستی»، «لیدار»، «فرسایش خاک»، «تغییرات محیطی»جدیدی همچون 

الف(. این اطالعات حاکی از استفادة  22الف؛ شکل  23سان و محیط در ژئومورفولوژی است )شکل مرتبط با رابطة ان

دادن اثرهای انسان در محیط است.  ای برای بهتر نشان ها از مباحث مرتبط با ژئومورفولوژی رودخانه ژئومورفولوژیست

های زهکشی در منطقة مورد مطالعة پژوهش خود،  امهن های سیاسی و آیین ( با نقد حمایت1339) طور مثال، اِربن و رُودز به
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دلیل  سازی کشاورزی را به کاری انسانی در بخش کشاورزی است، اثرهای ناشی از کانال که نوعی تضمین به دست

از  یناشمنفی  هایاثر( 1334) انوپولوسو ی سیوتیمانارکنند.  بار قلمداد می های باالتر از فرسایش طبیعی فاجعه نرخ

 کی یاجراها را قابل توجه و کاهش این اثرها از نظر توسعة پایدار را در گرو  در ژئومورفولوژی رودخانهانسانی ت مداخال

( 1334کنند. کراهان ) ی هر حوضة آبریز معرفی میو الزامات مل یمحل طیشراو با تأکید بر  کپارچهی تیریمد ةبرنام

دلیل مطالعة مستقل  داند که به سال قبل مارش می 243های  رار یافتهشده و تک اثرگذاری مردم بر محیط را کامالً اثبات

 مضر و سودمند/ ی،تصادف /ی، عمدمیرمستقیغ /میمانند مستق یمیاستفاده از مفاه هبعوامل طبیعی از عامل انسانی منتج 

و محیط زیست را الزم ای انسان  رشته وی طرح رویکردهای تازه در جهت ورود جغرافیای طبیعی به مطالعات بین .شود می

انسان، عمل با درنظرگرفتن مستقیم  طبیعی یایجغرافکند پژوهشگران  داند و در راهکار پیشنهادی خود پیشنهاد می می

 .کننداستفاده  یانسان یروهاین و یعیطب یروهاین یابیارز یبرا یانرژ انیو جر ستمیس میمفاهاز ، گرید هایندایمانند فر

ها، بر یک  برداری از رودخانه (، در ارتباط بین انسان و بهره2911ن پژوهشگران داخلی، محمودی )در همین راستا، در میا

برداری مصالح با درنظرگرفتن ژئومورفولوژی رودخانه تأکید دارد تا برداشت مصالح به ایجاد خطرهای  نظام بهره

( اشاره کرد که تغییر چهرة محیط 2919)ری و شاطتوان به پایلی یزدی  محیطی منجر نشود. در بُعد نظری نیز می زیست

دلیل فقدان  د که بهندان جغرافیایی را یکی از اثرهای گذار از سنت به مدرنیته، که با تحوالت تکنولوژیکی همراه است، می

اشته دنبال د تنها به توسعة پایدار منجر نشده، بلکه فقر اجتماعی را نیز به محیطی در آمایش سرزمینی، نه مدیریت زیست

دانستن ارتباط بین فرم و فرایند در  با پیچیده ،(، با طرح مفهوم کیاس در ژئومورفولوژی2911است. همچنین، رامشت )

انگاری  های آبریز را نوعی ساده های جبری خطی در تحول و تکوین حوضه های ژئومورفولوژیکی، استفاده از مدل سیستم

در حدفاصل ورودی تا « زمان آرامش/ استراحت»و « زمان واکنش» دلیل وجود بهکه است  بر آنو داند  میعلمی 

های خاص حاصل  تواند به بازشناسی پیچیدگی های غیرخطی می های ژئومورفیک، استفاده از تکنیک های سیستم خروجی

 زا منجر شود. از تعامل متغیرهای شکل

 

يوندیپج(نقشةهمدوره انیانتشارتاپایدودةزمانب(مح tf-idfی:الف(نمودارفراواناثرانسانةدواژیکل.57شکل
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 (8771-8771)1شمارةخوشة

و ج؛  ب 21استناد است )شکل  1212پژوهش و  93میالدی دارای  1331تا  1331های  استنادی حد فاصل سال شبکة هم

ترین واژگان این دوره و دارای رتبة  مهم 21/3های هولوسن و دینامیک هر دو با مقدار مرکزیت  و ج(. کلیدواژه ب  29شکل 

ین مربوط به کلیدواژة هولوسن شاهد بیشتر tf-idf(. در نمودار 1اند )جدول  بودن در کل شبکه ششم به لحاظ استراتژیک

گیری بیشتر  هستیم که همگی بیانگر سوق« تکامل»، و «تعییرات اقلیمی»، «شناسی باستان زمین»مجاورت کلماتی مانند 

واسطة تعمق مجدد در مباحث دوران گذشته و  ها به سمت بررسی اثرهای انسان و محیط بر یکدیگر به ژئومورفولوژیست

دهندة استفادة بیشتر از کلمات  الف نشان 29در شکل  tf-idfالعات نمودار الف(. همچنین، اط 21اند )شکل  های اولیه  انسان

ای دورة قبل است؛  حول کلیدواژة دینامیک در ادامة مباحث مربوط به ژئومورفولوژی رودخانه« سیستم»و « مدل»

(. 1اند )شکل  فتهکه پژوهشگران مطرحی همچون استرالر و هورتن بیش از هر زمان دیگری مورد استناد قرار گر طوری به

ه به باالترین میزان استناددهی خود دست یافته رالین، پنجمین نویسندة پُراستناد پژوهش حاضر، نیز در این دو همچنین، مک

های مرتبط به ارتباط انسان و محیط در ژئومورفولوژی با محوریت کلیدواژة  پژوهش  (. وجه مشترک بیشتر 9است )جدول 

ترتیب  / رسوبی و پوشش گیاهی است که به ای های ژئومورفولوژی رودخانه استفاده از دادهدر این دوره « هولوسن»

دهند )برای مثال: آدام و  ( را تشکیل می1333-1331( و دورة بعدی )1331-1339های استراتژیک دورة قبل ) کلیدواژه

شناسی  باستان همچنین، در زمینة زمین((. 1331(؛ ثورندیکرافت و بنیتو )1331(؛ گریگوری و همکاران )1331همکاران )

های بسیاری در این دوره در موضوع ارتباط بین انسان و محیط در ژئومورفولوژی انجام گرفت که از آن جمله  پژوهش  

شناسی محیطی و نیازمند به  شناسی مدرن را یک باستان باستان  ( اشاره کرد که زمین1331) همکارانتوان به گاالدینی و  می

های طبیعی عوامل تخریب در  دانند تا قادر به تعیین علت شناسی و ژئومورفولوژیکی می های زمین اده از دادهاستف

توان به  باشد. در همین راستا در مقاالت داخلی نیز می طیها و مح انسان نیبلندمدت ب ةرابط های مرتبط با بررسی پژوهش  

و  اند اشاره کرد. از جمله مهرآفرین اسی با عوامل ژئومورفولوژیکی بودهشن های باستان پژوهشگرانی که در پی ترکیب یافته

شناسی خود در حوزة زهک سیستان، فرایندهای آبی و بادی منطقه در قالب گل و  های باستان (، در بررسی2914) سجادی

حجم انبوه گل و الی  ای بادی در یک روند طبیعی/ انسانی )پُرشدن دلتای هیرمند از های ماسه ها و تل الی رودخانه

های  شدن مدنیت های جدید و متروک های مسکون به حاشیة رودخانه ها و تغییر مسیر رودخانه/ مهاجرت مدنیت سیالب
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شدن همیشگی این مناطق در  ای/ محو و مدفون های ماسه شده به زیر تل های متروک قبلی/ فرورفتن شهرها و آبادی

دانند. در زمینة  های مختلف سیستان در این حوزه می گیری و نابودی تمدن کلهای بعدی( را عاملی مهم در ش سیالب

( اشاره کرد که با تشریح نظریة جغرافیای انتقادی و با توسل به 2911توان به شکویی ) های نظری این دوره نیز می پژوهش  

م بود با خردورزی و در قالب الز 2کند گرچه برای تضمین حفاظت زیست جهان های یورگن هابرماس اذعان می دیدگاه

داری مدرن، همراه  ارتباط متقابل منطقی در خلق محیط خود مشارکت داشته باشیم، سلطة تکنولوژی برخاسته از سرمایه

مدارِ خردستیز شده است که چیزی جز  امان طبیعت در یک محیط انسان سرکوب هرگونه انتقاد درونی، منتج به تاراج بی

 دنبال آن استثمار طبیعت را به دنبال نداشته است.استثمار انسان و به 
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با « رسوب»در موضوع رابطة انسان و محیط در حیطة دانش ژئومورفولوژی کلیدواژة  1331ترین کلیدواژة سال  استراتژیک

در  WOSهای پایگاه  حاصل از داده  (. شبکة1است که رتبة چهارم کل شبکة پژوهش حاضر را داراست )جدول  27/3مرکزیت 

                                                      
1. Life world 
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دهد کلماتی  نشان می tf-idfو ج(. اطالعات مندرج در نمودار  ب   24استناد است )شکل  2431پژوهش و  11دارای  1331سال 

اند )شکل  برقرار کرده« رسوب»بیشترین ارتباط را با کلیدواژة « اقلیم»، و «حفاظت محیط زیست»، «پوشش گیاهی»همچون 

ها به مقولة حفاظت محیط زیست در بررسی رابطة انسان و محیط  ولوژیستتر ژئومورف دهندة نگاه تخصصی الف( که نشان 24 

های  پژوهش  ها در تعیین میزان دخالتشان در  عنوان نقطة عطف ژئومورفولوژیست توان از این دوره به می است. به عبارت دیگر، 

اسی، اجتماعی تا فرهنگی و اقتصادی را در مرتبط با رابطة انسان و محیط نام برد. دامنة وسیع دانش جغرافیا، که از مسائل سی

های مرتبط با بررسی رابطة انسان و  پژوهش  دانان از  تنها به افزایش سهم جغرافی گیرد، گاه نه قالب مکاتب مختلف در بر می

ته است. محیط در بین علوم مربوطه منجر نشده است، که حتی سردرگمی و تا حدودی کنارگذاشتن این وظیفه را نیز در پی داش

های قبل را شاید بتوان از  های صرفاً تکنیکال و حذف عامل انسانی در جغرافیای طبیعی در دوره پژوهش  که افزایش  طوری به

مقالة  294( اشاره کرد که با بررسی 1322توان به گزارش استات ) شمار آورد. در تأیید این نتایج می نتایج این موضوع به

ESPLمنتشرشده در مجلة 
های  نشان داد سهم مطالعات مرتبط با کلیدواژة رسوب بیشتر از سایر زمینه 1331ر سال د 2

( را نمونة 1331توان تحقیق فونتانا و همکاران ) های این دوره می پژوهش  ای است. در  پژوهشی مرتبط با ژئومورفولوژی رودخانه

های  و محیط در ژئومورفولوژی و با تأکید بر کلیدواژه تر به مقولة رابطة انسان کاملی از یک پژوهش جدید با نگاه تخصصی

عنوان یک فرم آبرفتی،  افکنة بزرگ در شمال شرقی ایتالیا، به  مذکور در این دوره دانست که با بررسی روند تکاملی یک مخروط

داند.  گذشته( می هزار سال 1هزار سال قبل( و انسانی )طی  1تا  14شکل امروزی آن را نتیجة ترکیب عوامل محیطی )از 

ای،  های رودخانه کند که دره شناسی در امریکا اذعان می باستان های دارای سابقة زمین دره ی( با بررس1331) یونگوچهمچنین، 

هستند و نوع  یفرد منحصربه یباستان های سابقهگذاری حاصل از شرایط محیطی خود، دارای  دلیل تفاوت در نوع رسوب به

داند. در بین  ها را وابسته به ژئومورفولوژی رسوبی آن می گونه دره های ماقبل تاریخ در این نسانالگوی اشغال محیط ا

های  وسیلة مدل های آبی کشور به پژوهشگران داخلی، مباحث مرتبط با رسوب بیشتر به بررسی و محاسبة میزان فرسایش حوزه

شده در کشور معطوف بود )برای  سدهای احداثخصوص محاسبة رسوب حاصل از فرسایش در پشت  مختلف فرسایشی به

 ((2917خطیبی )بیاتی (؛ 2917مثال: عسگری و همکاران )
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(8751-8773)0شمارةخوشة

استناد را دربر  13124های شبکه و  پژوهش  درصد از کل 1/72حاضر نزدیک به  استنادی پژوهش آخرین خوشة شبکة هم

دارای بیشترین مرکزیت یا به عبارت دیگر دارای باالترین  2/3با « تغییر محیطی»و ج(. کلیدواژة  ب 21گیرد )شکل  می

 tf-idfج(. نمودار 21شکل  ؛1موقعیت استراتژیک در این خوشه و آخرین کلیدواژة استراتژیک در کل شبکه است )جدول 

الف(. برخالف 21در این دوره است )شکل « تغییر محیطی»با کلیدواژة « اثر انسان»دهندة بیشترین مجاورت کلمة  نشان

ساله دست یابد  ، توانست به تثبیت در یک دورة نُه«تغییر محیطی»های قبلی، کلیدواژة استراتژیک این خوشه، یعنی  دوره

ها به موضوعی مورد توافق  یابی ژئومورفولوژیست آمده در دورة قبل یعنی دست دست تأیید نتایج بهکه بیش از هر چیز 

و « اثر انسان»است. همچنین، استفاده از کلماتی همچون  1333-1331های مرتبط در حدفاصل  پژوهش  اکثریت در 

تواند باشد؛ زیرا در  بر همین موضوع می ، که مستقیماً به موضوع مورد بحث اشاره دارند، نیز تأییدی«تغییر محیطی»

کلیدواژه  91حدود  1333تا  2331های  ساله در حد فاصل سال ها در طی یک دورة هفده های قبلی، ژئومورفولوژیست دوره

تر وجود هر دو کلیدواژة استراتژیک این دوره در اثر ارزشمند اندرو. اس. گوودی،  دوره را سپری کردند. نکتة جالب 1و 

میالدی، به هشتمین چاپ خود  1321مورفولوژیست شهیر معاصر، است که در آخرین سال این دورة پژوهشی، یعنی ژئو

قرن  یها یاز تئور یراثیمرا « های طبیعی متنوع/ پیچیده ثبات بیشتر در سیستم»رسید. وی در این اثر، طرح مسئلة 

های متنوع بوده دانسته؛ اما، در عین حال، با  ر از مکانبرداری افراطی بش ی که در پی توجیه بهرهاسیهجدهم اقتصاد س

کند. به عبارت دیگر، وی با تقلیل اهمیت تنوع/  تر را نیز یادآوری می های طبیعی ساده بودن سیستم هایی، ضعیف ذکر مثال

های  طعی سیستمهای طبیعی برای پایداری بیشتر، این مسئله را شرط الزم اما ناکافی در پایداری ق پیچیدگی در سیستم

مسئوالنة انسان در محیط  کند تا بتواند پژوهشگران را بیش از پیش متوجه اثرهای ناشی از دخالت بی طبیعی بیان می

های داخلی این  پژوهش  (. در 997-994: 1321هایی با تنوع/ پیچیدگی باال کند )گوودی،  زیست طبیعی حتی در مکان

های انسانی در مخاطرات  برداری افراطی انسان از محیط در زمینة محرک هرهتوان ردپای نقد ب دوره از یک طرف می

؛ جمالی و همکاران، 2934؛ سیف و راهدان مفرد، 2913راد و همکاران،  ؛ بهشتی2911محیطی )ایالنلو و همکاران، 

؛ 2931کاران، ؛ قنواتی و هم2931شهرها )روستا و همکاران،  (، تخریب میرات طبیعی در توسعة فیزیکی کالن2931

گزینی  هایی همچون مکان ( و از طرف دیگر عوامل مؤثر محیطی بر رفتار انسانی در زمینه2937قنواتی و همکاران، 

؛ شریفی و رامشت، 2939؛ رامشت و همکاران، 2932؛ خسروی و همکاران، 2911اجتماعات انسانی )رامشت و باباجمالی، 

منش و  ؛ ایران2932؛ ثروتی و یوسفی روشن، 2911اطرات محیطی )یمانی و همکاران، ها و مخ (، تخریب سازه2934

های  (، پتانسیل2939؛ احمدی و همکاران، 2939؛ مقیمی و همکارن، 2931؛ مقیمی و همکاران، 2931همکاران، 

؛ 2932و همکاران،  ؛ مقیمی2913؛ صمدزاده و همکاران، 2911می در اقتصاد محلی )نوجوان و همکاران، ژئومورفوتوریس

؛ ملکی 2932ی )عابدینی و مقیمی، مراکز مدن یکالبد ةدر توسع یکژئومورفولوژی یتنگناها(، 2931اللهی،  رامشت و فیض

تواند متناسب با رشد دانش ژئومورفولوژی در کشور به لحاظ  ها می پژوهش  ( و ... را دید که این افزایش 2934و همکاران، 

در ژئومورفولوژی از جمله « فضا»های پنجگانة  د. همچنین، در بُعد نظری نیز شاهد تشریح ویژگیکمّی و کیفی تفسیر شو

با « هویت مکانی»( که زمینه را برای طرح 2913ها هستیم )رامشت،  در پایداری سیستم« ها نسبت»اهمیت حفظ تناظر 

ها دارای  ژئوسیستمفراهم کرد. زیرا در رویکرد ژئوسیستمی  محیطرابطة انسان و تنیدگی  درهمهدف شناخت بهتر 

ها  دهند که تناوب و توالی آن را شکل می یدار و متقارن در بسیاری اوقات الگوهای ریتم اند و الگوهای هندسی فراکتالی

های گذشته تناظر  (. گرچه در طی سال24: 2931)شریفی و همکاران،  فرد است صورت منحصربه بخش مکان به هویت
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که  گونه دلیل نگاه اقتصادی صرف به رابطة انسان و محیط تضعیف شده است، آن ی آن هویت مکانی بهها و در پ نسبت

های کیفی چون تحلیل  گرایی فکری و روش توان، با توسل به نسبی اند، می ( مطرح کرده2931اللهی و رامشت ) نعمت

ابطة حساس انسان و محیط فراهم آورد که پژوهی، خرسندی عمومی و سالمت محیطی را در ر گفتمان و پارادایم آینده

فرد اصول آمایشی هر سرزمین است که تحت عنوان دیدگاه  های منحصربه بیش از هر چیز متکی بر احترام به تفاوت

 شود. ( مطرح می2931دستگاه جغرافیایی )رامشت و راهدان مفرد، 

 

 يوندیپج(نقشةهمدوره انیانتشارتاپای(محدودةزمانب tf-idfی:الف(نمودارفراوانتغییرمحیطیةدواژیکل.51شکل

ویرينتیزهوبحث
و شاخص استناد در بین کل   از نظر تعداد پژوهش ژئومورفولوژیپیشتازی مجله استنادی،  های هم طبق تجزیه و تحلیل

سئلة ارتباط انسان و محیط دهندة اهمیت دانش ژئومورفولوژی در پرداختن به م نشان WOSشده در پایگاه  نمایه مجالت

شده  ها نسبت به تحقیقات انجام های مختلف علوم محیطی است. تجزیه و تحلیل توزیع کشورها و مؤسسه در بین شاخه

بندی  توان به اثرگذاری پیشینة زمانی کشورها در رتبه آمده با قانون پارتو است. همچنین، می دست حاکی از انطباق نتایج به

نشان از اهمیت یک موضوع آمده  دست کشورهای برتر از نظر تعداد پژوهش اشاره کرد؛ اگرچه نتایج بهعنوان  ها به آن

محققان از  استنادی نویسندگان، هستة مرکزی نقشة هم. طبق آن دارد پیشینة زمانینسبت به پژوهشی برای کشورها 

نتایج  .ی. گریگوری تشکیل شده استنویسندگانی چون جی. دی. فلیپس، اس. ای. شوم، ای. اس. گوودی، و کی. ج

ای نویسندگان حاکی از تعداد استناد کم در بین نویسندگانی است  شبکه حاصل از مقایسة شاخص شکوفایی و استناد درون

ة ایدة جدید، ئبر ارا دهد وی، عالوه که شاخص شکوفایی باالیی دارند. نقض این قاعده در مورد اس. ای. شوم نشان می

دهد که  بررسی کلمات کلیدی نشان می ل دورة زمانی پژوهش حاضر، یک شاخص استنادی مهم باقی بماند.توانسته در ک

ژئومورفولوژی و پوشش »های  دارای بیشترین تکرار، واژه« ژئومورفولوژی، تغییرات اقلیمی، و هولوسن»های  کلیدواژه

 اند.  دارای بیشترین مقدار شکوفایی« و اثر انسانتغییر محیطی، تغییرات اقلیمی، »بیشترین میزان پایایی، و « گیاهی

دنبال داشت که به  ترین کلمات جامعة آماری پژوهش حاضر را به همچنین، شاخص مرکزیت شناسایی استراتژیک

بندی کل دورة پژوهشی به هشت خوشه برای شناسایی ساختار علمی دانش در پژوهش حاضر منجر شد. بر این  خوشه
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دهی دانش ژئومورفولوژی از روند  ها بر جهت میالدی، تمرکز بیشتر ژئومورفولوژیست 1333قبل از های  اساس، تا سال

های جهانی اقلیم و محیط زیست انسانی  های علوم محیطی بود که بیش از هر چیز تحت تأثیر کنفرانس پژوهش  کلی 

اندازها  برای مشکالت موجود در رابطة بین چشم حل ها در راستای ارائة راه قرار داشتند. نگاه سیستماتیک ژئومورفولوژیست

های  میالدی کامالً مشهود است. بررسی 1331-1333های  )محیط( و اثر انسان در دورة دوم در حد فاصل سال

گیری نگاهی جدید در حل مسائل موجود در رابطة متقابل انسان و  حاکی از شکل 1339تا  1331های  استنادی سال هم

اکولوژیکی در دانش ژئومورفولوژی است. در دورة چهارم، در حد فاصل  -های ترکیبی ژئو پژوهش  محیط در قالب 

ای برای بهتر  ها بیش از هر چیز از مباحث مرتبط با ژئومورفولوژی رودخانه ، ژئومورفولوژیست1331تا  1339های  سال

تعمقی مجدد در مباحث دوران  میالدی 1331تا  1331های   اند. در سال دادن اثرهای انسان بر محیط استفاده کرده نشان

های این    شناسی شکل گرفت. همچنین، وجه مشترک بیشتر پژوهش باستان های اولیه در مباحث زمین  گذشته و انسان

های استراتژیک  ترتیب کلیدواژه / رسوبی و پوشش گیاهی است که به ای های ژئومورفولوژی رودخانه دوره استفاده از داده

دلیل استفاده از کلیدواژة  دهند. از دورة ششم به ( را تشکیل می1333-1331( و دورة بعدی )1331-1339قبل ) دورة

ها   عنوان نقطة عطف ژئومورفولوژیست توان به تر به مقولة حفاظت محیط زیست، می و درنتیجه نگاه تخصصی« رسوب»

طة انسان و محیط نام برد. در آخرین دورة مورد بحث در های مرتبط با راب  ها در پژوهش  آن  در تعیین میزان دخالت

کلیدواژه به موقعیت استراتژیک  91، که 1333پژوهش حاضر و برخالف همة شش دورة قبل در هفده سال منتهی به 

، توانست در طی نُه «تغییر محیطی»، یعنی 1321تا  1333های   دست یافتند، ولی کلیدواژة استراتژیک حدفاصل سال

های   ها به موضوعی مورد توافق اکثریت در پژوهش   یابی ژئومورفولوژیست دون تغییر باقی بماند که مؤید دستسال ب

به پرسش اساسی در مقدمة پژوهش حاضر، که از باشد تواند پاسخی  تر می مرتبط با انسان و محیط است و از آن مهم

 یطیمح راتییتغ یبحث جهان ةارائ یرا برا یزیوژی چه چژئومورفول( طرح شد. اینکه 1333طرف اسالیمیکر و همکاران )

  ؟مشخص کند خود را از این مطالعاتسهم  دتوان یدهد و چگونه م یارائه م
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 .241-299، جغرافیایی های پژوهش     ی،انتقاد یای(. جغراف2911ح. ) شکویی،

 یشآما یکردبا رو یلاردب یساخت ینزم ةچال یکژنو بر تکامل ژئومورفولو ینگرش(. 2913ح. ) ینی،م. و حس یام،صمدزاده، ر.؛ خ

 .293-231(: 97 یاپی( )پ2)12 ،محیطی ریزی برنامه و جغرافیا ین،سرزم

 جغرافیا ینه،به یمنظور کاربر به یزشهر تبر کالن یکالبد ةدر توسع یکیژئومورفولوژ ی(. نقش تنگناها2932ا. ) یمی،. و مقم عابدینی،

 .211-247 (:2)19 ،محیطی ریزی برنامه و

با استفاده از مدل  یالمسد ا ةرسوب حوض یدخاک و تول یش(. برآورد فرسا2917م.ر. ) ی،.ر. و جعفرم ثروتی،.؛ ش عسگری،

MPSIAC،     91-13: 14 ،جغرافیایی های پژوهش. 

 سال سه یزمان ةازدر ب یادیبن یها سلول ةحوز یعلم ةنقش یم(. ترس2937ف. ) شعاعی، یخ. و شف آزاده،.؛ ز آقبالغی، قاسمی

 ةواژگان(، مجل یندیهما یلمنتخب: )تحل یدر کشورها ینسسا آو وب یاستناد نمایة در شده نمایه مدارک براساس

 .243-291(: 1)21، (سالمت پیاورد) تهران پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی

شهر تهران از  فرحزاد در شمال کالن یشهر یلمس یده (. سامان2931ر. و نجفوند، س. ) ی،م.ر.؛ منصور ی،.ا.؛ ثروتع ی،قنوات

 .39-237(: 232)11، (سپهر) جغرافیایی اطالعات ی،ژئومورفولوژ یدگاهد

 های یستمس یدر مورفولوژ ییرشهر مشهد و تغ کالن یزیکی(. توسعة ف2937زاد، م. ) زاده، ر.؛ کرم، ا. و فرخ ین.ا.؛ حسع ی،قنوات

 .11-13(: 71 یاپی( )پ4)13، یطیمح ریزی برنامه و جغرافیا ی،ا رودخانه

 .41-11(: 2413 پیاپی)11، جغرافیایی های پژوهش    تهران،  یعیطب یمای(. س2913ف. ) محمودی،

 های پژوهش     یناب،م ةرودخان یماثرات برداشت مصالح )شن و ماسه( بر شکل بستر شکل و رژ ی(. بررس2911ف. ) محمودی،

 .11-41: 41، جغرافیایی

در  یخطر سونام یبند در پهنه ComMITافزار  استفاده از نرم(. 2939م. ) یمی،م. و مق ی،ع.؛ چاکر میالنی، پور یصالح ا.؛ یمی،مق

 .29-2(: 1)2 ،محیطی مخاطرات فضایی تحلیلسواحل جاسک، 

 ایندبا استفاده از فر لغزش در شهر رودبار ینخطر زم یبند و پهنه یابی(. ارز2931س. ) ،هرآبادی  م. و رحیمی یمانی،ا.؛  ،مقیمی

 .221-239(: 4)2 ،کمی ژئومورفولوژی های پژوهششبکه،  یلتحل

سنجی  ژئومورفوتوریسم و قابلیت(. 2932زاده، م. و اروجی، ح. ) آرانی، م.؛ علی س.؛ هدائی  ،هرآبادی ا.؛ رحیمی  ،مقیمی

 علوم کاربردی تحقیقاتکاشان،  -آزادراه قمموردی،  ةیرا، مطالع گیری از روش پری ای با بهره های جاده ژئومورفوسایت

 .214-219(: 17)21، جغرافیایی

 Fuzzyشهر جوانرود با استفاده از مدل  یکالبد ةتوسع یکژئومورفولوژ یتنگناها(. 2934پ. ) یی،م. و رضا ی،ا.؛ دهسار ی،ملک

Logic ،219-213(: 33 یاپی( )پ4)23، فضا آمایش و ریزی برنامه. 

 ةنام فصل ،زهک سیستان ةباستانی منطق یاستقرارها بر(. تأثیر هیدرولوژی و محیط جغرافیایی 2914م. ) ی،جاد. و سر مهرآفرین،

 .193-127(: 2)3، انسانی علوم مدرس

 ،شهری آمایش و جغرافیا یایی،جغراف یها یدر چند نگارگ ینیگز مکان یها و الگوها یتئور (.2931ف. و رامشت، م.ح. ) ی،الله نعمت

7(14:) 2-13. 
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 .13-47: 29 ،توسعه و جغرافیاژئوتوپ های یزد و جاذبه های آن، (. 2911نوجوان، م.ر.؛ میرحسینی، ا.؛ رامشت، م.ح. )

هرمز و  ةتنگ یبخش شمال یدلتاها یدرومورفومتریه(. 2911ه. ) زاده، یگر. ا. و علم ا.؛ نوحه یمی،م.؛ مق ی،م.؛ مقصود یمانی،

 .123-232(: 29)7 ،ای ناحیه توسعة و یاجغراف ،بستر رودها یداریناپا

Abedini, M. and Moghimi, A. (2012). Role of geomorphologic distress in the physical development of 

Tabriz metropolis for optimal use, Geography and Environmental Planning, 23(1): 147-166. 

Adam, A.A; Paul, R.; Jean-Louis, G.; Philippe, P. and Jean-Frederic, T. (2005). Holocene vegetation 

responses to fire events in the inner French Alps (Queyras Massif): Data from charcoal and 

geomorphological analysis of travertine sequences, The Holocene, 151(1): 149-155. 

Ahmadi, M.; Ramesht, M.H. and Derafshi, Kh. (2014). The trend of the coastal line changes using remote 

sensing techniques and geographic information system (case study: Bandar-e Deyr, Persian Gulf), 

Geography and Environmental Planning, 25(3): 63-74. 

Asgari, Sh.; Servati, M.R. and Jafari, M.R. (2008). Estimation of Soil Erosion and Sediment Production 

in Ilam Dam Basin Using MPSIAC Model, Geographical Research, 64: 29-35. 

Babajamali, F.; Ramesht, M.H. and Ahmadi, M. (2016). Transformation in Geographical Sciences, A 

Prelude to Prophetic Knowledge, Journal of Geographical Research, 31(1): 4-12. 

Bayati-Khatibi, M. (2008). Investigation of the Effect of Sahand Dam on the Morphology of the Quark 

River Flow, on its Erosional and Sedimentary Properties (Case Study; Qaranguchai Basin, Eastern 

Sahand Mountains (Northwestern Iran)), Geography and Development, 6(11): 199-220. 

Beheshti-Rad, M.; Feiz-nia, S.; Salajegheh, A. and Ahmadi, H. (2010). Landslide hazard zoning using 

multivariate regression model using GIS, Larestan Natural Geography, 3: 33-40. 

Brandes, U. (2001). A faster algorithm for betweenness centrality, Journal of Mathematical Sociology, 

25(2): 163-177. 

Chen, C. (2004). Searching for intellectual turning points: Progressive Knowledge Domain Visualization, 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(suppl): 5303-5310. 

Chen, C. (2005). The centrality of pivotal points in the evolution of scientific networks, In Proceedings of 

the International Conference on Intelligent User Interfaces (pp.98-105), New York: ACM Press. 

Chen, C. (2006). CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in 

scientific literature, American Society for Information Science and Technology, 57(3): 359-377. 

Chen, C., Song, I.Y.; Yuan, X.J. and Zhang, J. (2008). The thematic and citation landscape of data and 

knowledge engineering (1985–2007), Data and Knowledge Engineering, 67(2): 234-259. 

Chen, C.; Chen, Y.; Horowitz, M.; Hou, H.; Liu, Z. and Pellegrino, D. (2009). Towards an explanatory 

and computational theory of scientific discovery, Journal of Informetrics, 3(3): 191-209. 

Chen, D.; Bi, B.; Luo, Z.H.; Yang, Y.W.; Webber, M. and Finlayson, B. (2018). A scientometric review 

of water research on the Yangtze river, Applied Ecology and Environmental Research, 16(6): 

7969-7987. 

Craghan, M. (2004). The Study of Human Action in the Physical Environment, Physical Geography, 

25(3): 251-268. 

Daniali, S. and Naghshineh, N. (2014). Co-citation map of outstanding authors in the field of image 

retrieval, Caspian Journal of Scientometrics, 1(2): 66-73. 

Daniali, S.; Naghshineh, N. and Fadai, Gh. (2017). Co-word mapping of Image Retrieval based on Web 

of Science-Indexed Papers, Caspian Journal of Scientometrics, 4(2): 53-61. 



 010 8751تا5307استناديرابطةانسانومحیطدرحوزةژئومورفولوژيازبررسیوآنالیزهم

Fang, Y.; Yin, J.; and Wu, B. (2017). Climate change and tourism: a scientometric analysis using 

CiteSpace, Journal of Sustainable Tourism, 26(1): 108-126. 

Filipe, A.F.; Cowx, I.G. and Collares‐Pereira, M. (2002). Spatial modelling of freshwater fish in semi‐arid 

river systems: a tool for conservation, River Research and Applications, 18(2): 123-136. 

Fontana, A.; Mozzi, P. and Bondesan, A. (2008). Alluvial megafans in the Venetian-Friulian Plain (north-

eastern Italy): Evidence of sedimentary and erosive phases during Late Pleistocene and Holocene, 

Quaternary International, 189(1): 71-90. 

Freeman, L.C. (1977). A set of measuring centrality based on betweenness, Sociometry, 40(1): 35-41. 

Galadini, F.; Hinzen, K.G. and Stiros, S. (2006). Archaeoseismology: Methodological issues and 

procedure, Journal of Seismology, 10(4): 395-414. 

Ghanavati, A.A.; Hosseinzadeh, R.; Karam, A. and Farrokhzad, M. (2018). Physical Development of 

Mashhad Metropolis and Changes in the Morphology of River Systems, Geography and 

Environmental Planning, 29(4) (72): 69-88. 

Ghanavati, A.A.; Servati, M.R.; Mansouri, R. and Najafvand, S. (2017). Organizing a Farahzad urban 

area in the north of Tehran from the viewpoint of geomorphology, Geographic information 

(Sepehr), 26(101): 93-107. 

Ghasemi-Aghbolaghi, Z.; Azadeh, F. and Sheikhshoaei, F. (2018). Drawing A Scientific Map for Stem-

Cell Field During 3 Years Based on Papers Indexed in Web of Science Database in Selected 

Countries, Journal Tehran University of Medical Sciences (Payavard Salamat), 12(2): 138-149. 

Gordon, J.E.; Dvorak, I.; Jonasson, C.; Josefsson, M.; Kocianova, M.; Thompson, D.B.A. (2002). Geo–

ecology and management of sensitive montane landscapes, Geografiska Annaler, 84A, 193–203.  

Goudie, A.G. (2018). The Human Impact on the natural environment: Past, Present, and Future, 8th 

Edition, Wiley-Blackwell, UK. 

Gregory, K.J.; Benito, G.; Dikau, R.; Golosov, V.; Jones, J.A.A.; Macklin, M.G.; Parsons, A.J.; 

Passmore, D.G.; Poesen, J.; Starkel, L. and Walling, D.E. (2006). Past hydrological events related 

to understanding global change: An ICSU research project, Catena., 66(1-2): 2-13. 

Gregory, K.J.; Gurnell, A.M. and Petts, G.E. (2002). Restructuring physical geography, Transactions of 

the Institute of British Geographers, 27(2): 136-154. 

Guccione, M.J. (2008). Impact of the alluvial style on the geoarcheology of stream valleys, 

Geomorphology, 101(1-2): 378-401. 

Harden, C.P. (2013). The human-landscape system: challenges for geomorphologists, Physical 

Geography, 35(1): 76-89. 

Hasanzadeh, M. and Khodadost, R. (2012). Dimensions of Iran International Co-Authorship Network in 

Nanotechnology, Journal of Science and Technology Policy, 5(1): 31-44. 

Ilanloo, M.; Moghimi, M. and Servati, M.R. (2009). Mass Movement Risk Mapping Using AHP (Case 

Study: Karaj Dam Basin), Larestan Natural Geography, 2: 85-95. 

Iranmanesh, F.; Maghsoudi, M.; Moghimi, A.; Yamani, M. and Charkhabi, A. (2013). The role of the 

Paleolithic morphodynamics of Karkheh river in the spatial structure of Azadegan plain, 

Geography and Environmental Hazards, 2(1): 19-32. 

Jamali, M.; Moghimi, A.; Jafarpour, Z.A. and Kardavani, P. (2016). The Effects of Physical Expansion 

and Urban Land Use Change on River Privacy (Case Study: Khosgk-River in Shiraz), Human 

Geography Research, 48(3): 591-602. 

Jones, D.K.C. (1993). Global Warming and Geomorphology, The Geographical Journal, 154(2): 124-130. 



 5931زمستان،4رةشما،15دورة،طبیعیيفیااجغريهاهشپژو  011

Khasseh, A.A. and Soheili, F. (2018). Tracing the Landscape of Research in Scientometrics and Related 

Metric Areas, Iranian Journal of Information processing and Management, 33(3): 941-966. 

Khosravi, Gh.; Ramesht, M.H.; Servati, M.R. and Forces, A. (2012). Tectonics, Human and Civil, 

Natural Geography Research, 44(3): 17-38. 

Kleinberg, J. (2002). Bursty and hierarchical structure in streams, Data Mining and Knowledge 

Discovery, 7(4): 373- 397. 

Mahmoudi, F. (1990). Tehran Natural Landscape, Geographical Research, 26(1420): 22-46. 

Mahmoudi, F. (2003). Investigating the effects of sand harvesting on the shape of the bed form and 

regime of the Minab River, Geographical Research, 45: 45-58. 

Maleki, A.; Dehsari, M. and Rezaei, P. (2015). Distress of physical development of Javanroud city using 

Fuzzy Logic model, Spatial Planning, 19(4): 159-183. 

Manariotis, I.; Yannopoulos, M. (2004). Adverse effects on Alfeios river basin and an integrated 

management framework based on sustainability, Environ Managemen, 34(2):261–269. 

Mehr-Afarin, R. and Sajadi, M. (2005). The Impact of Hydrology and Geographic Environment on 

Ancient Settlements in Sistan Zak District, Journal of Humanities, 9(1): 217-239. 

Moghimi, A.; Rahimi-Harabadi, S.; Hodaeei-Arani, M.; Alizadeh, M. and Orouji, H. (2012). 

Geomorphotourism and feasibility study of road geomorphosites using Periera method (Case 

Study: Qom-Kashan Freeway), Geographical Sciences Applied Research, 12(27) 163-184. 

Moghimi, A.; Salehi-Pourmilani, A.; Chakeri, M. and Moghimi, M. (2014). The use of ComMIT software in 

the zoning of tsunami risk in the Jask coast, Spatial Analysis of Environmental Hazards, 1(2): 1-13. 

Moghimi, A.; Yamani, M. and Rahimi-Harabadi, S. (2013). Assessment and zoning of landslide hazard in 

Roodbar city using network analysis process, Geomorphology Quantitative Research, 1(4): 103-118. 

Nematallahi, F. and Ramesht, M.H. (2017). Theories and site selection patterns in Geographical 

Palimpsests, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 7(24): 1-20. 

Nojavan, M.R.; Mirhoseini, A. and Ramesht, M.H. (2009). Yazd Geotops and its attractions, Geography 

and Development, 13: 47-60. 

Panayotis, Y. and Ioannis, M. (2004). Adverse Effects on Alfeios River Basin and an Integrated 

Management Framework Based on Sustainability, Environmental Management, 34(2): 261-269. 

Papoli Yazdi, M.H. (1986). A New Definition, Concept, and Perspective of Geography, Geographical 

Research, 1: 9-54. 

Papoli Yazdi, M.H. (1990). Supplement to the article "Definition, Concept and New Perspective of 

Geography": Geography is the Interplay of Human, Technique, Management and Environment, 

Geographical Research, 16: 5-23. 

Papoli Yazdi, M.H. and Labbaf-khaniki, M. (2001). Hermeneutics and Interpretive-Critical Studies a Critique 

of Classical Experimental Methods in Humanities Research, Geographical Research, 61: 6-20. 

Papoli Yazdi, M.H. and Saghaie, M. (2002). Tradition, Modernity, Readout an Article: Geography is 

Human Relations, (Culture) Technology, Management and Environment, Geographical Research, 

65 and 66: 8-31. 

Papoli Yazdi, M.H. and Shateri, M. (2004). Tradition-Modernity, Social-Environmental Impacts of Deep 

and Sub-Deep Wells (Qain County), Geographical Research, 19(4) (75): 129-151. 

Poulos, S.E.; Chronis, G.Th.; Collins, M.B. and Lykousis, V. (2000). Thermaikos Gulf Coastal System, 

NW Aegean Sea: an overview of water/sediment fluxes in relation to air–land–ocean interactions 

and human activities, Journal of Marine Systems, 25(1): 47-76. 



 013 8751تا5307استناديرابطةانسانومحیطدرحوزةژئومورفولوژيازبررسیوآنالیزهم

Rajaii, A. (1991). Application of Geomorphological Maps in Development, Sepehr Geographical 

Information, 1(3): 46-49. 

Ramesht, M.H. (1999). Fuzzy in Geography and Natural Systems, Geographical Research, 4(1 and 2): 

196-205. 

Ramesht, M.H. (2001). Systematic Attitude to Geomorphology, Geography Education, 16(58): 10-17. 

Ramesht, M.H. (2003). Chaos theory, Journal of Isfahan University, 1(1 and 2): 59-86. 

Ramesht, M.H. (2010). Space in Geomorphology, The Journal of Spatial Planning, 14(4): 111-136. 

Ramesht, M.H. and Babajamali, F. (2009). Exceptionalism in the Identity of Iranian Civil Space, 

Geography and Environmental Studies, 1(1): 5-13. 

Ramesht, M.H. and Feazallahi, M. (2013). Prioritizing Tourism Centers in Yazd Ibrahim-Abad Plain, 

Spatial Planning, 2(2): 1-18. 

Ramesht, M.H. and Rahdan-Mofrad, M. (2016). Geographical Device (Iran), Model of Progress, Tehran. 

Ramesht, M.H. and Safe, A. (1999). Environmental Management in Salt Pollution Control of Rivers in 

Southern Iran, Humanities Sistan and Baluchestan, 8: 101-128. 

Ramesht, M.H.; Babajamali, F. and Por-khosravani, M. (2014). Coupling, A Fundamental Theory in 

Iranian Civil Identity, Urban Area Studies, 1(1): 1-22. 

Rosta, Z.; Monavari, M.; Darwishi, M.; Falahati, F. and Morovati, M. (2013). Evaluation of Physical 

Development Process of Shiraz City and Impact of Physiographic Conditions on Land Use 

Change, Geography and Environmental Planning, 24(1): 183-200. 

Safe, A. and Rahdan-Mofrad, M. (2015). Investigation of Landslide Potential Using Multi Criteria 

Decision Making Models (AHP and TOPSIS) in Chaharmahal&Bakhtiari Province, Geography 

and Environmental Planning, 26(2)(58): 31-48. 

Samadzadeh, R.; Khayam, M. and Hosseini, H. (2010). A new approach to geomorphological evolution 

of Ardabil geological tectonic with land planning, Geography and Environmental Planning, 21(1): 

105-130. 

Servati, M. and Yosefi-Roshan, M. (2012). Issues with sand and dust displacement by wind in arid-lands, 

Geographical Information (Sepehr), 21(83): 16-35. 

Sharifi, M. and Ramesht, M.H. (2015). Tehran Geosystem and its Importance in the Nature of Urban 

Development, Geographical Research, 2: 113-130. 

Sharifi, M.; Ramesht, M.H.; Rafieian, M. and Ghavidel, Y. (2013). Location identity and its perception 

with geosystemic approach, Geography and Environmental Planning, 24(50): 1-22. 

Shokoohi, H. (2007). Critical Geography, Geographical Research, PP. 133-142. 

Slaymaker, O.; Spencer, T.; Embleton-Hamann, Ch. (2009). Geomorphology and Global Environmental 

Change, Cambridge University Press.Tajodini, A.; Mousavi, A.S. and Hashemi-Nassib, F. (2014). 

Why Do Researchers Citation, National Journal of Library and Information Studies, 25(3): 79-91. 

Stott, T.; (2011). Fluvial geomorphology 2008–2009, Progress in Physical Geography, 35(6) 810–830. 

Thorndycraft, V.R. and Benito, G. (2006). Late Holocene fluvial chronology of Spain: The role of 

climatic variability and human impact, CATENA, 66(1-2): 34-41. 

Urban, M.A. and Rhoads, B.L. (2003). Catastrophic Human-Induced Change in Stream-Channel 

Planform and Geometry in an Agricultural Watershed, Illinois, USA, Annals of the Association of 

American Geographers, 93(4): 783-796. 



 5931زمستان،4رةشما،15دورة،طبیعیيفیااجغريهاهشپژو  067

White, D.H. and McCain W.K. (1998). Visualizing a discipline: an author co-citation analysis of 

information science, JASIST, 49(4): 327-355. 

Wu, J.; Wu, X. and Zhang, J. (2019). Development Trend and Frontier of Storm Water Management 

(1980–2019), A Bibliometric Overview Based on CiteSpace, Water, 11(9): 1-22. 

Wu, Z.; Chen, X.; Zhan, F.B. and Hong, S. (2015). Global research trends in landslides during 1991–

2014, a bibliometric analysis, 12(6): 1215-1226. 

Xie, P. (2015). Study of international anticancer research trends via co-word and document co-citation 

visualization analysis, Scientometrics, 105(1): 611-622. 

Yamani, M.; Maghsoudi, M.; Moghimi, A.; Nohegar. A. and Elmizadeh, H. (2009). Hydromorphometry 

of the Deltas in the North of the Hormuz Strait and Riverbed Instability, Geography and Regional 

Development, 1(2): 191-210.  

Zanganeh-Asadi, M.A.; Ramesht, M.H.; Velayati, S. and Ghayour, H. (2002). Karst Perspectives on the 

Akhlamad Basin and its Environmental Management, Geographical Research, 42: 87-101.  

 


