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مقدمه
همواره در تعریف جغرافیا سه رکن اساسیـ انسان ،محیط ،و رابطة بین آنهاـ مبنا قرار گرفته است (باباجمالی و همکاران،
 )1 :2931و برحسب آنکه در دورههای مختلف چه تلقیای از مفهوم انسان داشتهاند نحوة عملکرد و تعامل با محیط نیز
دستخوش تغییر شده و شکلگیری رویکردهای متعدد مانند جغرافیای کالسیک ،ناحیهای ،فضایی ،و پدیدارشناسی ،همه،
نشئت گرفته از چنین تحوالتی در تغییر مفهوم انسان و محیط در دانش جغرافیاست .بااینحال ،ورود تفکر سیستمی
پیامدهای بسیاری در حوزة دانش جغرافیا ایجاد کرد که از جمله میتوان به روند آرمانی بشر تحت اصطالح «توسعة
پایدار» اشاره کرد .این آرمان در بیانیة  2331کنفرانس ریو به این تعریف جامعـ که «توسعة پایدار بر محور انسان و
هماهنگ با طبیعت باید شکل گیرد» (اصول  2و )4ـ ختم شد .گرچه این تعریف به مشارکت شاخههای مختلف علوم
محیطی در جهت سهمخواهی و ارائة راهکارهای دستیابی به توسعة پایدار منجر شد ،بررسی روند پژوهشهای گذشته
 نویسندة مسئول ،تلفن33292213141 :

Email: moh.Ramesht@iauctb.ac.ir
1. Sustainability
2. Burst Detection
3. centrality
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در این زمینه نشان میدهد که ژئومورفولوژی ،بهعنوان یک تخصص جدید با سابقة کوتاهتر ،نگاه دقیقتری به رابطة
موجود بین انسان و محیط داشته است .ازاینرو ،آنچنانکه اسالیمیکر و همکاران ( )1333مطرح کردهاند ،باید دید که
ژئومورفولوژی چه چیزی برای ارائة بحث جهانی تغییرات محیطی ارائه میدهد و چگونه میتواند سهم خود از این
مطالعات را مشخص کند؟ پاسخ به این پرسش از رهگذرِ پرداختن به روند پژوهشهای مرتبط به رابطة انسان و محیط در
طول حیات نهچندان طوالنی دانش ژئومورفولوژی و در قالب آرای اندیشمندان آن میگذرد و این دقیقاً چیزی است که در
این پژوهش مطالعه و بررسی شده است .ازاینرو ،از نرمافزار  CiteSpaceدر جهت تحلیلهای هماستنادیـ که اولین بار
چائومی چن در سال  1334برای تجزیه و تحلیلهای آماری از منابع علمی در بررسی چگونگی رشد یک زمینة علمی و
تصویرسازی الگوهای زمانی بهصورت شبکهای ارائه کرد (چن)1939 :1334 ،ـ در این تحقیق نیز استفاده شد .با استفاده
از این روش ،می توان روابط بین عوامل تأثیرگذار در تولید یک پژوهش یا یک حوضة پژوهشی خاص را همراه روند زمانی
آن در جهت تبیین ساختارهای فکری دانش بررسی کرد .چائومی چن ( )1331به ارائة خوشهبندی 2برای روندهای فکری
یک موضوع مشخص و تفاوتهای موجود در کلیدواژههای هر خوشه در جهت پیبردن به ماهیت فکری هر خوشه
پرداخت تا محقق بتواند این روندها را شناسایی و تصویرسازی کند .برای برجستهکردن نقاط محوری بالقوّه تغییر
پارادایم های حیطة پژوهشی مورد نظر محقق ،از شاخص مرکزیت استفاده شد تا بتوان با مشخصکردن ماهیت یک
پایگاه فکری ،بهصورت الگوریتمی با کمک کلیدواژههای استراتژیک ،نقاط محوری و برجستة یک شبکة پیچیده را در
جهت شناسایی بهتر کاهش داد و ساختارهای مفهومی برجسته را استخراج کرد (چن7-4 :1331 ،؛ چن و همکاران،
 .)197 :1331بررسی پیشینه در زمینة تحلیل هماستنادی در حوزة رابطة انسان و محیط در ژئومورفولوژی در داخل و
خارج از کشور نشان میدهد هیچ پژوهشی انجام نشده است؛ اما در این بخش به مرتبطترینِ آن اشاره میشود .زئولینگ
وو و همکاران ( ،)1321با تجزیه و تحلیل کتابشناختی در دورة  2332تا  ،2334با استخراج مهمترین کلیدواژههای
پژوهشهای مربوط به زمینلغزش ،به پیشبینی روندهای تحقیقی آینده پرداختند .چن و همکاران ( )1321با بررسی
هماستنادی تحقیقات آب در رودخانة یانگتسه ،در حد فاصل  2331تا  ،1321تأثیر تغییرات اقلیمی و فعالیتهای انسانی
و استراتژیهای سازگار با محیط را از محوریترین روندهای موجود در این زمینه معرفی کردند .جینگ وو و همکاران
( ،)1323با بررسی پژوهشهای حوزة مدیریت سیالب از سال  2313تا  1323در نرمافزار  ،CiteSpaceعالوهبر
مشخص کردن کلمات استراتژیک و تأکید بر ورود این شاخة علمی به دورة توسعة سریع کمی ،همچنین به پیشبینی
آیندة این پژوهشها به سمت ایدههایی چون شهر اسفنجی و کنترل آلودگی آب پرداختند .در پژوهش حاضر سعی شده
است تا با کمک دادههای موجود در پایگاه اطالعاتی  Web Of Scienceو بهوسیلة نرمافزار  ،CiteSpaceتوزیع فراوانی
پژوهشگران در موضوع مورد پژوهش به لحاظ مکانی و زمانی بررسی شود و با کمک شاخصهای موجود در این نرمافزار
به خوشهبندی کلمات استراتژیک این حیطة علمی اقدام شود .سپس ،در جهت پیبردن به ساختار علمی دانش در زمینة
رابطة انسان و محیط در ژئومورفولوژی ،به بررسی تفکرات و جریانهای فکری پژوهشگران تأثیرگذار در شکلگیری هر
یک از خوشهها پرداخته شود.

روشﻫﺎ

موادو
اساس کار در پژوهش حاضر استفاده از نرمافزار  CiteSpaceدر جهت تجزیه و تحلیلهای آماری هماستنادی از منابع
1. clustering
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علمی است تا بتوان این منابع را به نمودارهای تجسمی تبدیل کرد .در نقشههای تصویری تولیدشده توسط ،Citespace
گرهها معموالً نویسنده ،مجله ،کشور ،مؤسسه ،کلمة کلیدی و غیره و پیوندها بیانگر استناد یا همبستگی بین این گرهها
هستند .با مطالعة این گرهها و روابط بین آنها ،میتوان اطالعات ارزشمندی ترسیم کرد .بنابراین ،در وهلة اول از طریق
فیلترنویسی 2در سایت  ،Web of Scienceبهعنوان پایگاه ارائهدهندة دادههای خام  ،CiteSpaceهمة پژوهشهای
حدفاصل سالهای ( 2373اولین سال ارائة اطالعات  )WOSتا  1321تفکیک و بعد از پایش یک مجموعه با  411مقاله
بهدست آمد .با ورود این دادهها به نرمافزار ،به تهیة نمودارهای تعداد مقاله و استنادها ،مجالت ،و کشورها /مؤسسههای
فعال ،شاخص شکوفایی ،نقشههای همپیوندی توزیع کشورها /مؤسسهها و نقشة هماستنادی نویسندگان اقدام شد .در
ادامه با محاسبة میزان مرکزیت برای کلمات کلیدی جامعة آماری پژوهش حاضر و با استفاده از سال تولید هر کلمه به
دستهبندی زمانی دورة پژوهش حاضر در قالب هفت خوشه اقدام شد .هر یک از خوشهها ،که دربرگیرندة یک دورة زمانی
خاص است ،با کمک پارامترهایی همچون تعداد پژوهش و استناد ،استراتژیکترین کلیدواژه ،پُراستنادترین و مشهورترین
نویسندگان ،عوامل تأثیرگذار علمی بیرونی ،ارتباط سایر کلمات مهم با کلمة استراتژیک دوره در نمودار  tf-idfتجزیه و
تحلیل محتوایی شد .همچنین ،سعی شد ،با توجه به پژوهشهای نویسندگان داخلی و مقایسه با نتایج بهدستآمده از
نرمافزار  ،CiteSpaceروند دانش ژئومورفولوژی در کشور در هر یک از خوشهها نیز بررسی شود.

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ
مزلهﻫﺎيﻓﻌﺎل
پژوﻫﺶﻫﺎدر 

تﻌداداستنﺎدﻫﺎو

استناد از اصول اساسی تألیف پژوهشی و مهارتهای ارتباط علمی است و نقش بارزی در تولید و نشر اطالعات دارد
(تاجالدینی و همکاران .)13 :2939 ،همچنین ،شاخص تعداد پژوهش نیز از اهمیت بسیاری در بررسیهای علمسنجی
برخوردار است .اگرچه سال آغازین پژوهشهای مورد نظر  2373میالدی درنظر گرفته شد ،اولین مقالة موجود با موضوع
رابطة بین انسان و محیط در ژئومورفولوژی به سال  2331برمیگردد .بهعالوه ،جدیدبودن دانش ژئومورفولوژی و پیشینة
کوتاهِ ترکیب عامل انسان و محیط در مطالعات محیطی ،باعث شد تا این موضوع پژوهشی تا  2333میالدی از روند
معمول نسبت به تعداد پژوهش و تعداد استنادها تبعیت نکند تا جایی که در سالهای  2331-2337میالدی یک وضعیت
معکوس ایجاد شد (شکل  .)2نکتة قابل ذکر دیگر در این شکل افزایش دوبرابری مجموع استنادها در سالهای  1322و
 1321-1327است؛ درحالیکه تعداد پژوهشها در سالهای مشابه عدد تقریباً یکسانی را نشان میدهد .طبق اطالعات
سایت  ،WOSجامعة آماری مورد بررسی در این پژوهش 132 ،مجله و بیش از  13گرایش علمی را دربر میگیرد .گسترة
مطالعات علمی این موضوع حاکی از اهمیت رابطة انسان و محیط بهویژه در مجالت علوم طبیعی جهان است .انتشار
حداکثر تعداد پژوهشها در مجلة ژئومورفولوژی با  44مقاله (بیش از 3/1درصد کل مقاالت) بیانگر اهمیت موضوع رابطة
انسان و محیط در این حوزة علمی است (شکل  .)1ابزار مورد اعتماد دیگر در زمینة علمسنجی شاخص استناد است که
نفود و تأثیر علمی را نشان میدهد .در این شاخص نیز مجلة ژئومورفولوژی با  111مورد استناد در بین کل مجالت
نمایهشده در پایگاه  WOSدر رتبة نخست قرار دارد .اگر میزان استناد را نشانة اعتبار و اعتماد به یک مجله و یک شاخة
علمی درنظر بگیریم ،میتوان نتیجه گرفت که سایر شاخههای علوم بهطور غیرمستقیم بررسی ارتباط بین انسان و محیط
را به ژئومورفولوژیستها واگذار کردهاند .مسئلة دیگر در مورد جامعة آماری پژوهش حاضر باالبودن تعداد استنادها به
)1. (TS = ((geomorphology) AND human* AND environment*)) AND LANG: (English) AND DOC: (Article
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مجالتی همچون ساینس و نیچر بهعنوان پُرارزشترین و پُراستنادترین مجلههای علمی جهان است که علت این موضوع
را میتوان در اعتباریابی پژوهش های مرتبط با موضوع انسان و محیط در ژئومورفولوژی دانست (جدول  .)2به عبارت
دیگر ،اینگونه پژوهشها به دلیل پیشینة کمتر نسبت به سایر علوم اعتباریابی خود را در ارتباط برقرارکردن با اینچنین
مجالتی میدانند .این نکته هنگامی آشکارتر میشود که ،با توجه به جدول  ،2به وجود یک رابطة یکطرفه پی میبریم؛
یعنی مجالتی همچون ساینس ،نیچر ،و حتی ژئولوژی هیچ پژوهشی در زمینة رابطة انسان و محیط در ژئومورفولوژی
انجام ندادهاند.

ﺷکل.5مزﻤوعاستنﺎدﻫﺎومقﺎالتمنتشﺮﺷدهبﺎموضوعرابطةانسﺎنومحﯿطدرحوزةژئومورﻓولوژي()8751-5307

ﻫﺎدرمزلهﻫﺎيﻓﻌﺎل


.تﻌدادودرصدپژوﻫﺶ
ﺷکل8
.تﻌداداستنﺎدوتﻌدادپژوﻫﺶدرمزلهﻫﺎیﯽبﺎبﯿشتﺮیناستنﺎد

ﺟدول5

عنوانمزله

تﻌداداستنﺎد

تﻌدادپژوﻫﺶ

عنوانمزله

Geomorphology
Science
Earth Surf. Proc
Nature
Catena

111
211
294
211
229

44
3
22
3
21

Quaternary Sci. Rev.
Quaternary Int.
Geology
Quaternary Research
Geol. Soc. Am. Bull.

تﻌداداستنﺎد تﻌدادپژوﻫﺶ
229
233
234
39
31

3
23
3
1
2
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مؤسسهﻫﺎ

تززیهوتحلﯿلتوزیعکشورﻫﺎو

با انتخاب کشورها /مؤسسهها بهعنوان گره در نرمافزار  ،Citespaceشبکهای با  32گره و  124پیوند تشکیل شد (شکل
 .)9این نقشه بیانگر توزیع کشورها و مؤسسههای فعال در سرتاسر جهان است که ،عالوهبر کمک به محققان در
پیداکردن مؤسسههای همسو با تحقیقاتشان ،میتواند نشاندهندة گسترة وسیع تحقیقات در زمینة انسان و محیط در
ژئومورفولوژی باشد .بهعالوه ،جامعة آماری پژوهش حاضر بین  73کشور و بیش از  733مؤسسة علمی در سراسر جهان
توزیع شده است .بیستدرصد از کشورهای برتر 11درصد از تحقیقات را انجام دادهاند که تا میزان زیادی با قانون پارتو2
مطابقت دارد .ایاالت متحده ،انگلیس ،و ایتالیا ،با تقریباً نیمی از کل تحقیقات ،سه کشور برتر در این زمینهاند (جدول .)1
ﺟدول57.8درصدکشورومؤسسةبﺮتﺮ

رتﺒه
2
1
9
4
▲1
1
7
▼1
3
▼23
22
21
29

تﻌدادمقﺎله
223
19
13
91
91
17
19
24
23
7
1
1
1

کشور
ایاالت متحده
انگلیس
ایتالیا
فرانسه
اسپانیا
استرالیا
آلمان
نیوزلند
کانادا
چین
آرژانتین
یونان
هلند

24

1

پرتغال

پﯿونديکشورﻫﺎومؤسسهﻫﺎ


.نقشةﻫم
ﺷکل9
 .2قانون پارتو ( )Pareto’s lawیا قانون  13–13را اولین بار جوزف .ام .جوران ارائه کرد .این اصل بیان میکند که 13درصـد رخـدادها از 13درصـد دالیـل
بهوجود میآید .اصل پارتو یک قاعدة سرانگشتی رایج در زمینههای مختلف محاسباتی است.
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ومؤسسهﻫﺎبﺮاسﺎسواژوﺎنکلﯿدي

ﻫمپﯿونديتوزیعکشورﻫﺎ
ﺷکل.4نقشة 

عالوهبر نمایش وضعیت ارتباطی هر یک از
شکل  4نقشة همپیوندی توزیع کشورها و مؤسسهها را نشان میدهد که ،
کشورها و مؤسسات با همدیگر بهوسیلة خطوط همپیوندی ،همچنین روند زمانی را از  2331تا  1321در محورهای افقی و
واژگان کلیدی هر گره را در محورهای عمودی نشان میدهد .با مقایسة جدول  1و شکل  4درخواهیم یافت که پیشینة
زمانی کشورها در رتبهبندی آنها برای کشورهای برتر از نظر تعداد مقالة منتشرشده اثرگذار است .بهطور مثال ،در شکل 4
ایاالت متحده با  223و پرتغال با  1مقاله ،که بهعنوان اولین و آخرین کشورها در بین 23درصد کشور برتر مشخص شدهاند،
از دو پیشینة زمانی کامالً متفاوت برخوردارند؛ بهطوریکه ایاالت متحده از اولین سال مورد نظر جامعة آماری به پژوهش در
زمینة انسان و محیط در حیطة دانش ژئومورفولوژی اقدام کرده است .اما پیشینة پرتغال به سال  1321میالدی برمیگردد.
بااینحال ،این موضوع نمیتواند قاعدهای ثابت و دائمی باشد .بهطور مثال ،چین (رتبة دهم 7 ،مقاله )1334 ،دارای پیشینة
زمانی همتراز با آلمان (رتبة هفتم 19 ،مقاله )1334 ،و فرانسه و به لحاظ تعداد مقاله همتراز با کشور پرتغال (رتبة چهاردهم،
 1مقاله )1321 ،است .این موضوع بیش از هر چیز میتواند بیانگر میزان اهمیتی باشد که یک موضوع پژوهشی برای یک
کشور دارد .بنابراین ،میتوان گفت گرچه پیشینة زمانی پارامتر مهمی در ارتقای جایگاه کشورها در زمینههای علمی است،
اهمیت یک موضوع پژوهشی برای کشورها پارامتر تعیینکنندهتری است .بهطور مثال ،پیشینة زمانی اسپانیا (رتبة پنجم91 ،
مقاله )1321 ،نسبت به رتبهای که در بین کشورهای برتر کسب کرده است همین مسئله را تأیید میکند .عالوهبراین ،نقشة
همپیوندی توزیع کشورها و مؤسسهها مشخص میکند که هر یک از گرهها (کشورها) بیشتر بر چه جنبههایی از موضوع
مورد پژوهش تمرکز کردهاند .بهطور مثال ،ایاالت متحده ،با دارابودن بیشترین تعداد پژوهش ،بیش از هر چیز بر موضوع
سیستم چشمانداز انسانی 2تمرکز داشته است .این دقیقاً مسئلهای است که پژوهشگرانی همچون کرول هاردن ()1329
بهدلیل افزایش اثر انسان در محیط و پیشبینیناپذیربودن این اثرها از آن بهعنوان چالشی جدی برای ژئومورفولوژیستها یاد
کردهاند و راهحل برخورد با این چالش را در پژوهشهایی با یافتههای ترکیبی (فیزیکی /طبیعی و اجتماعی) معرفی میکنند.

1. human-landscape system
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نتیجه اینکه این نوع توجه به جنبههایی که کشورهای پیشرو دنبال میکنند میتواند در ذخیرة زمان بهوسیلة عدم تجربة
دیگر کشورها یا به عبارت بهتر الگوبرداری از زمینههای مورد مطالعه در رابطة بین انسان و محیط بسیار مفید باشد؛ اگرچه
اهمیت این موضوع در مدیریت محیط در سطح پایینتری از دیدگاه دستگاه جغرافیایی (رامشت و راهدان مفرد ،)2931 ،که
بر متفاوتبودن اصول آمایشی هر سرزمینی تأکید میکند ،قرار دارد.
تززیهوتحلﯿلنویسندوﺎن
5

ﻫماستنﺎدينویسندوﺎن 
تززیهوتحلﯿل 

مفهوم هماستنادی نویسنده اولین بار در علم اطالعات و توسط وایت و مککین ( )2331در جهت تحلیلهای کیفی
پُراهمیتی از جمله ارائة شواهد تغییر پارادایم در علوم اطالعات مطرح شد .پیوندهای هماستنادی بین دو نویسنده بیانگر
ارتباط و اشتراک موضوعی در عالیق پژوهشی بین نویسندگان است (خاصه و سهیلی .)347 :2937 ،بر همین مبنا،
میتوان وضعیت نویسنده و ارتباط بین نویسندگان را بهواسطة اندازة هر گره و تعداد پیوندهای استنادی در نرمافزار
سایتاسپیس بررسی کرد .جامعة آماری پژوهش حاضر ،با  411مقاله ،به تشکیل نقشة هماستنادی نویسندگان با 711
گره (نویسنده) و  9112پیوند (ارتباط نویسندگان) منجر شد (شکل  .)1پیوندهای ضخیمتر نشاندهندة ارتباط قویتر و
گرههای بزرگتر نمایانگر نویسندگان فعالتر است (زی .)121 :1321 ،تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که پیوندها در
سراسر نقشه از ضخامت متوسطی برخوردارند .برخی از گرهها بهشدت به یکدیگر متصل و برخی دیگر جدا از هم هستند.
بزرگترین گره و خوشه بهترتیب مربوط به جی .دی .فلیپس با  97استناد درونشبکهای و خوشة «نقش انسان» با
نویسندگانی چون جی .دی .فلیپس ،اس .ای .شوم ،ای .اس .گوودی ،و کی .جی .گریگوری است (شکل  1و جدول )9
که نشان میدهد این گروه با بیشترین تأثیر هستة مرکزی محققان در زمینة تحقیقات مرتبط با انسان و محیط در
ژئومورفولوژی را تشکیل میدهند.

.نقشةﻫماستنﺎدينویسندوﺎنبﺮاسﺎس مزﻤوع استنﺎدﻫﺎي دریﺎﻓتﯽدرﺷﺒکه

ﺷکل1

)1. Author Co-Citation Analysis (ACA
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ﺷﺎخکﺷکوﻓﺎیﯽنویسندوﺎن

مبنای شاخص شکوفایی بر پایة الگوریتم کالینبرگ ( )1331است .شاخص شکوفایی در یک تابع فراوانی معین نوسان قابل
توجه آماری در یک بازة زمانی کوتاه از یک دورة طوالنی را نشان میدهد که به جهت تحلیل زمانی خاص با هدف کشف
ویژگیهایی است که کثرتی باال در طول زمان داشتهاند (دانیالی و نقشینه .)11 :2939 ،به عبارت دیگر ،شکوفایی یک طبقه از
الگوریتمها با افزایش ناگهانی یک موضوع است که تغییرات متغیر را در طی یک دورة زمانی با ارجاع به دیگران شناسایی
میکند (کالینبرگ979 :1331 ،؛ چن همکاران .)233 :1333 ،به بیان سادهتر ،یک نویسنده ،با سطح شاخص شکوفایی باال ،با
افزایش ناگهانی نقل قول و به تبع آن جلب توجه جامعة علمی در یک برهة زمانی خاص همراه است .در میان نویسندگانی که
دارای شکوفاییاند ،بی .اِل .رُودز دارای باالترین شکوفایی با عدد  1/11و ام .استیواور و جی .سی .نانسن بهترتیب با  1/49و 1/4
در رتبههای بعدی قرار دارند .نویسندگان یادشده ،با طرح ایدة خود در یک برهة کوتاه زمانی ،باعث ایجاد یک جرقة فکری
جدید در موضوع ارتباط انسان و محیط در ژئومورفولوژی شدهاند .نکتة جالب این اطالعات مقایسة شاخص شکوفایی نسبت به
تعداد استناد در شبکه است .بهعنوان مثال ،رُودز ،با بیشترین میزان شکوفایی ،فقط دارای  1استناد درونشبکهای است و سایر
نویسندگان بهجز اس .ای .شووم نیز همین وضعیت را دنبال میکنند (جدول  .)9این وضعیت تأیید میکند که شوم ،عالوهبر
ارائة ایدة جدید ،همچنین توانسته است در کل دورة زمانی پژوهش حاضر یک شاخص استنادی مهم باقی بماند.
رتﺒه
2
1
9
4
1
1
7
1
3
23

نویسنده
Phillips JD
Schumm SA
Reimer PJ
Anonymous
Macklin MG
Brown AG
Butzer KW
Goudie AS
Ramsey CB
Gregory KJ

ﺷﺒکهاينویسندوﺎن


.استنﺎدوﺷکوﻓﺎیﯽدرون
ﺟدول9
ﺷکوﻓﺎیﯽ
نویسنده
تﻌداداستنﺎددرﺷﺒکه
1/11
97
Rhoads BL
Stuiver M
1/49
99
1/43
93
Nanson GC
1/29
93
Schumm SA
1/32
13
Leopold LB
4/11
11
Walter RC
4/23
11
Chiverrell R
4/31
14
FAO
9/37
12
Benito G
9/13
12
Steffen W

تﻌداداستنﺎددرﺷﺒکه
1
21
21
99
21
3
3
23
29
1

کلﻤﺎتکلﯿدي

تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی روشی مؤثر برای نشاندادن روندهای در حال ظهور و پیگیری موضوعات تحقیق در طی
زمان است ،زیرا کلمات کلیدی خالصهای دقیق از یک سند را ارائه میدهند (فنگ و همکاران .)4 :1327 ،در این
پژوهش ،کلمات کلیدی از نظر تعداد و مرکزیت بررسی شدند.
تﻌداد

هر یک از کلمات کلیدی درنظرگرفتهشده در نرمافزار سایت اسپیس در بُعد کمی دربرگیرندة فراوانی کل ،سال اولین
انتشار ،و سال بیشترین فراوانی است .طبق جدول  ،4کلیدواژههای «ژئومورفولوژی ،تغییرات اقلیمی ،و هولوسن» بهترتیب
با  ،41 ،293و  42تکرار طی سالهای مورد تحقیق در رتبههای اول تا سوم قرار دارند .فاصلة بین سال اولین انتشار یک
کلیدواژه تا دستیابی به بیشترین فراوانی نیز میتواند نشاندهندة پایایی آن در جامعة آماری باشد .به عبارت دیگر ،هرچه
اعتماد به یک کلیدواژه بیشتر باشد ،به دفعات بیشتری به ازای هر سال مورد استفاده قرار میگیرد .از این نظر ،واژههای
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«ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی» بهترتیب با  12و  13سال دارای بیشترین میزان پایایی و اعتماد در بین  23کلیدواژة
پُرکارب رد جامعة آماری پژوهش حاضر بودند .از سوی دیگر ،فاصلة کم بین اولین سال انتشار یک کلیدواژه تا سال
بیشترین فراوانی میتواند بیانگر شکوفایی و توجه بیش از حد پژوهشگران (رشد سریع) به کلیدواژههای خاص باشد.
واژههای «تغییر محیطی ،تغییرات اقلیمی ،و اثر انسان» از این ویژگی برخوردارند (جدول .)4
کلﻤﺎتکلﯿدي
ژئومورفولوژی
تغییرات اقلیمی
هولوسن
ژئومورفولوژی رودخانهای
تأثیر انسان
رسوب
تکامل
پوشش گیاهی
محیط
رودخانه
تغییر محیطی

ﻓﺮاوانﯽکل
293
41
42
97
97
91
93
14
19
19
19

ﻓﺮاوانﯽکلکلﯿدواژهﻫﺎيپُﺮکﺎربﺮد

ﺟدول.4
سﺎلاولﯿنانتشﺎر سﺎلبﯿشتﺮینﻓﺮاوانﯽ
1321
2337
1329
1331
1321
1331
1322
1339
1333
1339
1321
1331
1321
1331
1321
2331
1327
1333
1327
1332
1322
1333

ﻓﺎصلةاولﯿنانتشﺎربﺎبﯿشتﺮینﻓﺮاوانﯽ
12
1
29
1
1
23
23
13
27
21
1

مﺮکزیت

شاخص مرکزیت برای هر یک از گرهها در شبکه تعریف میشود و اهمیت موقعیت یک گره را در یک شبکه تعیین
میکند (دانیالی و همکاران11 :2931 ،؛ قاسمی آقباالغی و همکاران .)242 :2937 ،این شاخص مقدار هر یک از گرههای
مرکزی در مسیر اتصال به سایر گرههای شبکه را براساس کوتاهترین مسیر اندازهگیری میکند (فریمن91 :2337 ،؛
براندس .)1 :1332 ،مقدار مرکزیت اگر کمتر از  3/2باشد ( ،)C < 0/1گره هیچ نقشی ندارد .اگر بزرگتر و مساوی 3/2
باشد ( ،)C ≥ 0/1موقعیت استراتژیک دارد که در این صورت میتواند کاندیدای نقطة عطف باشد و درصورتیکه بزرگتر
از  2باشد ( ،)C > 1نقطة عطف (بحرانی) است و موقعیت منحصربهفردی خواهد داشت (حسنزاده و خدادوست:2932 ،
 .)97جدول  1کلمات کلیدی را که دارای شاخص مرکزیت باالی ( 3/2با موقعیت استراتژیک) هستند نشان میدهد.
خوشه بندی کلمات کلیدی در این جدول براساس سال اولین انتشار تا سال انتشار کلمة مهم بعدی (از نظر شاخص
مرکزیت) است که مبنای ادامة روند پژوهش حاضر است .با استناد به جدول  ،1کلیدواژة تأثیر انسان ( )3/11با انتشار در
سال  1339دارای بیشترین مرکزیت یا به عبارت دیگر دارای باالترین موقعیت استراتژیک در کل شبکه است.
رتﺒه
1
9
7
1
1
2
1
1
4
1

.خوﺷهبنديکلﻤﺎتکلﯿديبﺮاسﺎسﺷﺎخکمﺮکزیتوسﺎلانتشﺎر

ﺟدول1
خوﺷهﻫﺎ(سﺎلمﯿالدي)

کلﻤﺎتکلﯿدي
مﺮکزیت
1333-2331
ژئومورفولوژی
3/14
1331-1333
محیط
3/23
اقلیم
3/22
1339-1331
مدیریت
./23
ژئومورفولوژی رودخانهای
3/21
1331-1339
تأثیر انسان
3/11
هولوسن
3/21
1331-1331
دینامیک
3/21
1333-1331
رسوب
3/27
1321-1333
تغییر محیطی
3/23

ﺷﻤﺎرةخوﺷه
2
1
9
4
1
1
7
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خوﺷةﺷﻤﺎرة)8777-5338(5

شبکة هماستنادی این خوشه با  11پژوهش و  2111استناد ،سالهای قبل از  1333میالدی را پوشش میدهد (شکل 1ب).
کلیدواژة «ژئومورفولوژی» با  3/11دارای باالترین موقعیت استراتژیک در این خوشه و دومین کلیدواژة استراتژیک در کل
شبکه است (جدول 1؛ شکل 1ج) .در این دوره ،نویسندگانی چون فلیپس ،شُوم ،و لئوپولد بهعنوان هستة اولیة محققان مرتبط
با انسان و محیط در ژئومورفولوژی به باالترین میزان استناد و شاخص شکوفایی خود دست یافتهاند (جدول  9و شکل .)1
بررسی موضوعات مورد تحقیق این پژوهشگران در این دوره نشاندهندة تالش آنها در ارتباطدادن مسئلة انسان و محیط
به حیطة دانش ژئومورفولوژی است (خوشه #0شکل  .)1همچنین ،نمودار پرچمی سهگوش در شکل ( 1الف) ،که فراوانی
وزنی تیاف-آیدیاف ( 2)tf-idfرا نشان میدهد ،بیانگر ارتباط نزدیکتر کلماتی همچون «هلوسن»« ،رسوب» ،و
«تغییرات اقلیمی» به کلیدواژة این دوره یعنی «ژئومورفولوژی» است .به عبارت دیگر ،میتوان تمرکز بیشتر
ژئومورفولوژیستهایی همچون فلیپس و شُوم را در این دوره در جهت استفاده از این واژگان در جهتدهی دانش
ژئومورفولوژی از روند کلی پژوهشهای علوم محیطی در واپسین دهههای قرن بیستم تفسیر کرد که بیش از هر چیز تحت
تأثیر کنفرانس جهانی محیط زیست انسانی  2371استکهلم ،1پیماننامة  2332سازمان ملل در تغییر اقلیم ،9و همچنین
کنفرانس  2331ریو 4قرار داشتند؛ با این توضیح که وجه اشتراک پیماننامههای یادشده با علوم جغرافیای طبیعی در مباحث
مربوط به تغییرات اقلیمی و بعد از آن در مفهوم توسعة پایدار نهفته بود .بهعنوان مثال ،جونز ( )2339سعی در نشاندادن
ارتباط بین افزایش دیاکسید کربن و گرمایش جهانی تا سال  1313با پارامترهای قابل بررسی در ژئومورفولوژی از جمله
تغییر الگوهای زهکشی و افزایش فرسایش خاک ،سیالبها ،تغییر سطح پرمافراست عرضهای باال ،یخچالهای کوهستانی
و  ...را دارد .پژوهشگران داخلی مقارن با این دوره نیز هرچند اندک ولی تا حدودی همین روند را دنبال میکردند .از جمله
محمودی ( )2913با نقد دخالتهای افراطی بشر در محیط زندگی خود روند توسعة سیمای طبیعی شهر تهران را مغایر با
شرایط طبیعی آن معرفی میکند .همچنین ،رجایی ( )2973به تشریح پتانسیل موجود در نقشههای ژئومورفولوژی در استفادة
صحیح از محیط طبیعی بهویژه در عمران و توسعه و کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش و مدیریت محیط میپردازد و رامشت و
سیف ( ،)2971با بررسی پارامترهای طبیعی آلودگی در رودخانههای جنوبی کشور ،راهکارهای ژئومورفولوژیکی در مدیریت
محیطی رودخانهها را ارائه میدهند .در مباحث نظری نیز شاهد سلسله مقاالت پاپلی یزدی ( 2911و  )2913در بازتعریف
جغرافیا هستیم که پا فراتر میگذارد و جغرافیدانان را ،عالوهبر بررسی روابط متقابل انسان و محیط ،متوجه دو مفهوم تازه
یعنی «تکنیک و مدیریت» میکند و پایههای تئوری پساپدیدارشناسی را در این دوره در فلسفة جغرافیا بنیانگذاری میکند.
رامشت ( )2971با ارائة تناقضهای موجود در بهکارگیری منطق علمی برای تبیین رفتار سیستمهای محیطی ،بهکارگیری
اصول دیدگاه سیستمی در جهت رفع مسائل محیطی را منوط به استفاده از منطق فازی میداند.

 .2مخّففِ  term frequency-inverse document frequencyبه معنی فراوانی اصطالح -معکوس متن است که هدفش نشاندادن اهمیـت کلمـه در
متن است .مقدار  tf-idfبه تناسب تعداد تکرار کلمه در سند افزایش مییابد و توسط تعداد اسناد و کلماتی یک مجموعه متعادل میشود.
 .1این کنفرانس در سال 2371در شهر استکهلم ،پایتخت سوئد ،تشکیل شد و به انتشار یک بیانیة غیرالزامآور منجر شد که سند کنفرانس محیط زیست تلقـی
میشود .روز افتتاح این کنفرانس ،پنجم ژوئن ( 21خرداد) ،روز جهانی محیط زیست تعیین شده است.
 .9چارچوب پیماننامة سازمان ملل در تغییر اقلیم ( )UNFCCCمعاهدهای بینالمللی در مورد محیط زیست با هدف پایدارسازی مقدار گازهای گلخانـهای در
جو زمین برای جلوگیری از مشکالت آتی آبوهوایی در جهان است.
 .4کنفرانس ریو ( )UNCEDیا اوج ریو یا اجالس سران زمین که توسط سازمان ملل در سال  2331در ریـو دوژانیـرو برگـزار شـد و بـه یـک برنامـة عمـل
داوطلبانه و غیرالزامآور با نام دستورالعمل  12منجر شد.
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خوﺷةﺷﻤﺎرة)8778-8777(8

کلیدواژة «محیط» با دارابودن باالترین موقعیت استراتژیک (مرکزیت  )3/23در محدودة سالهای  1331-1333توانسته
است شبکهای با  24پژوهش و  121استناد ایجاد کند (شکل  7ب و ج؛ جدول  .)1اطالعات مندرج در نمودار tf-idf

نشان میدهد کلماتی همچون «سیستم»« ،چشمانداز» ،و «اثر انسان» بیشترین ارتباط را با کلیدواژة «محیط» برقرار
کردهاند (شکل  7الف) که نشاندهندة نگاه سیستماتیک ژئومورفولوژیستها به مسئلة ارتباط بین چشماندازهای (محیط)
و اثر انسان بعد از گذار از دورة قبل است که بیشتر بر ورود و تثبیت این بحث به دانش ژئومورفولوژی متمرکز بود .به
عبارت دیگر ،در این دوره ژئومورفولوژیستها نهتنها خود را مستقل از سایر شاخههای جغرافیایی ،محق به تحقیق در
مورد چالش موجود بین انسان و محیط میدانند ،بلکه ،در گامی باالتر ،به ارائة راهحل مشکل موجود فکر میکنند .به
همین دلیل ،به دیدگاهی متوسل میشوند که چهار دهه پیش ریچارد چورلی ( )2311آن را به علوم جغرافیایی وارد کرده
است .غالب شدن دیدگاه سیستمی در این دوره اثرهای مهمی از جمله آزادی پژوهشگر در تقسیم عناصر پژوهشی خود به
زیرسیستمها در جهت اعمال محاسبات دقیقتر بر هر پارامتر و سپس تعمیم آن به کل سیستم گذارد .بهطور مثال ،پولوز
و همکاران ( ) 1333با سیستم قلمدادکردن منطقة مورد مطالعه ،نخست آن را به دو زیرسیستم زمینی و اقیانوسی تقسیم
کردند و با اندازهگیری رسوبات و آالیندههای هر قسمت بهعنوان عناصر و اجزای سیستم ،در نهایت ،با تعمیم نتایج به
ارائة راهکارهای مدیریتی در توسعة پایدار ساحل برای کل محدودة (سیستم) مورد نظر پرداختند .در پژوهشهای داخلی
مرتبط با این دوره ،بیش از همه نقد افراط در استفاده از روشهای تجربهگرای علوم طبیعی برای پژوهشهای مرتبط با
علوم انسانی دیده میشود .بهطور مثال ،میتوان به پاپلی یزدی و همکاران ( )2913اشاره کرد که با توسل به روشهای
فیلسوفانی مانند ادگار مورن ،استفاده از روشهای تجربی در مطالعات جغرافیایی را بهدلیل خصیصههای غیرقابل
اندازهگیری انسانها منتفی میدانند و بر آناند که به جای انکار ماهیت ویژة علوم انسانی باید به تحلیل وجودی انسان در
شبکهای از ساختارهای محیط پیرامونیاش پرداخت .رامشت ( )2913نیز ،با مقایسة بین متدولوژی علمی و سیستمی،
تجدیدنظر در متدولوژی یا روش تحقیق و استفاده از معرفتشناسی سیستمی را ،بهدلیل کمک به درک بهتر روابط بین
پدیدهها ،الزمة کاربردیشدن ژئومورفولوژی میداند.
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ج)نقشةﻫمپﯿوندي

ﺷکل.0کلﯿدواژةمحﯿط:الف)نﻤودارﻓﺮاوانﯽ tf-idfب)محدودةزمﺎنﯽانتشﺎرتﺎپﺎیﺎندوره 

خوﺷةﺷﻤﺎرة)8779-8778(9

به رغم محدودبودن این دوره به یک سال و فقط چهارده پژوهش منتشرشده ،شبکهای با  117استناد تشکیل شد و دو
کلیدواژة پُراهمیت دیگر یعنی «اقلیم» و «مدیریت» بهترتیب با مقدار  3/22و  3/2در شاخص مرکزیت به موضوع
پژوهشهای مرتبط با انسان و محیط در ژئومورفولوژی اضافه شد (شکل  1ج؛ شکل  3ج؛ جدول  .)1نویسندگان
مشهوری همچون گودی و برون در این دوره به بیشترین میزان استناددهی خود دست یافتهاند (جدول  9و شکل .)1
اهمیتیافتن کلیدواژگانی همچون «حفاظت محیط» و «اکولوژی» از یک طرف و «پوشش گیاهی» و «کاربری زمین»
از طرف دیگر حاکی از شکل گیری نگاه جدیدی به ارتباط انسان با محیط اطرافش در دانش ژئومورفولوژی است (شکل 1
الف؛ شکل  3الف) .این نگاه جدید ،حل مسائل موجود در رابطة متقابل انسان و محیط را در پژوهشهای ترکیبی ژئو-
اکولوژیکی متصور بود .بهطور مثال ،گوردن و همکاران ( )1331مدیریت مناطق حساس را ،که در مقابل مزاحمتهای
فعالیتهای انسانی آسیبپذیرترند ،در گرو درک پیوندهایی میدانند که بین فرایندهای ژئومورفولوژیکی و تنوع زیستی
مناطق کوهستانی وجود دارد .فلیپ و همکاران ( )1331نیز برای ارائة مدلهای شناسایی مناطق نیازمند به محافظت یا
توانبخشی آبزیان در معرض خطر از متغیرهای محیطی مرتبط با ژئومورفولوژی بهخصوص حوضههای زهکشی استفاده
کردهاند .در بُعد نظری نیز گریگوری و همکاران ( )1331با تأکید بر نیاز جغرافیای طبیعی به تجدید ساختار ،یک رویکرد
جغرافیایی یکپارچه مبتنی بر تعامل انسان و محیط طبیعی را الزم دانستند .از میان پژوهشهای داخلی میتوان به اسدی
زنگنه و همکاران ( )2912اشاره کرد که به بررسی رابطة فرمهای فرسایش کارستی با مدیریت محیطی در زمینة
جاذبههای گردشگری بهعنوان یکی دیگر از زمینههای مغفول در مدیریت محیطی کشور پرداختهاند .همچنین ،پایلی
یزدی و سقایی ( ،)2912با بیان اینکه مدرنیته ،با کمک تکنولوژیهای جدید ،انسان را در شرایطی بیسابقه در برابر
طبیعت قرار داده است ،توسعة پایدار را برآمده از کوششی پستمدرنی نسبت به این تکنولوژیهای مخرب محیطی عصر
مدرنیته قلمداد میکنند.
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ج)نقشةﻫمپﯿوندي

ﺷکل.1کلﯿدواژةاقلﯿم:الف)نﻤودارﻓﺮاوانﯽ tf-idfب)محدودةزمﺎنﯽانتشﺎرتﺎپﺎیﺎندوره 

ج)نقشةﻫمپﯿوندي

ﺷکل.3کلﯿدواژةمدیﺮیت:الف)نﻤودارﻓﺮاوانﯽ tf-idfب)محدودةزمﺎنﯽانتشﺎرتﺎپﺎیﺎندوره 

خوﺷةﺷﻤﺎرة)8771-8779(4

شبکة هماستنادی این خوشه با  23پژوهش و  111استناد ،دربرگیرندة سالهای  1339تا  1331میالدی است (شکل 23
ب؛ شکل  22ب) .کلمات «اثر انسان» و «ژئومورفولوژی رودخانهای» بهترتیب با مرکزیت  3/11و  3/21مهمترین
کلیدواژههای این دورهاند که در این بین «اثر انسان»ـ با دارابودن باالترین میزان شاخص مرکزیتـ استراتژیکترین
کلیدواژه در کل شبکة پژوهش حاضر محسوب میشود (جدول  1و شکل  23ج) .نمودار  tf-idfنشاندهندة ورود کلمات
جدیدی همچون «تغییرات محیطی»« ،فرسایش خاک»« ،لیدار»« ،تنوع زیستی» ،و «فلزات سنگین» به دایرة مباحث
مرتبط با رابطة انسان و محیط در ژئومورفولوژی است (شکل  23الف؛ شکل  22الف) .این اطالعات حاکی از استفادة
ژئومورفولوژیستها از مباحث مرتبط با ژئومورفولوژی رودخانهای برای بهتر نشاندادن اثرهای انسان در محیط است.
بهطور مثال ،اِربن و رُودز ( )1339با نقد حمایتهای سیاسی و آییننامههای زهکشی در منطقة مورد مطالعة پژوهش خود،
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که نوعی تضمین به دستکاری انسانی در بخش کشاورزی است ،اثرهای ناشی از کانالسازی کشاورزی را بهدلیل
نرخهای باالتر از فرسایش طبیعی فاجعهبار قلمداد میکنند .ماناریوتیس و یانوپولوس ( )1334اثرهای منفی ناشی از
مداخالت انسانی در ژئومورفولوژی رودخانهها را قابل توجه و کاهش این اثرها از نظر توسعة پایدار را در گرو اجرای یک
برنامة مدیریت یکپارچه و با تأکید بر شرایط محلی و الزامات ملی هر حوضة آبریز معرفی میکنند .کراهان ()1334
اثرگذاری مردم بر محیط را کامالً اثباتشده و تکرار یافتههای  243سال قبل مارش میداند که بهدلیل مطالعة مستقل
عوامل طبیعی از عامل انسانی منتج به استفاده از مفاهیمی مانند مستقیم /غیرمستقیم ،عمدی /تصادفی ،و سودمند /مضر
میشود .وی طرح رویکردهای تازه در جهت ورود جغرافیای طبیعی به مطالعات بینرشتهای انسان و محیط زیست را الزم
میداند و در راهکار پیشنهادی خود پیشنهاد میکند پژوهشگران جغرافیای طبیعی با درنظرگرفتن مستقیم عمل انسان،
مانند فرایندهای دیگر ،از مفاهیم سیستم و جریان انرژی برای ارزیابی نیروهای طبیعی و نیروهای انسانی استفاده کنند.
در همین راستا ،در میان پژوهشگران داخلی ،محمودی ( ،)2911در ارتباط بین انسان و بهرهبرداری از رودخانهها ،بر یک
نظام بهره برداری مصالح با درنظرگرفتن ژئومورفولوژی رودخانه تأکید دارد تا برداشت مصالح به ایجاد خطرهای
زیستمحیطی منجر نشود .در بُعد نظری نیز میتوان به پایلی یزدی و شاطری ( )2919اشاره کرد که تغییر چهرة محیط
جغرافیایی را یکی از اثرهای گذار از سنت به مدرنیته ،که با تحوالت تکنولوژیکی همراه است ،میدانند که بهدلیل فقدان
مدیریت زیستمحیطی در آمایش سرزمینی ،نهتنها به توسعة پایدار منجر نشده ،بلکه فقر اجتماعی را نیز بهدنبال داشته
است .همچنین ،رامشت ( ،)2911با طرح مفهوم کیاس در ژئومورفولوژی ،با پیچیدهدانستن ارتباط بین فرم و فرایند در
سیستمهای ژئومورفولوژیکی ،استفاده از مدلهای جبری خطی در تحول و تکوین حوضههای آبریز را نوعی سادهانگاری
علمی میداند و بر آن است که بهدلیل وجود «زمان واکنش» و «زمان آرامش /استراحت» در حدفاصل ورودی تا
خروجیهای سیستمهای ژئومورفیک ،استفاده از تکنیکهای غیرخطی میتواند به بازشناسی پیچیدگیهای خاص حاصل
از تعامل متغیرهای شکلزا منجر شود.

ﺷکل.57کلﯿدواژةاثﺮانسﺎن:الف)نﻤودارﻓﺮاوانﯽ tf-idfب)محدودةزمﺎنﯽانتشﺎرتﺎپﺎیﺎندوره ج)نقشةﻫمپﯿوندي
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ﻫمپﯿوندي
رودخﺎنهاي:الف)نﻤودار tf-idfب)محدودةزمﺎنﯽانتشﺎرتﺎپﺎیﺎندوره ج)نقشة 

ﺷکل.55کلﯿدواژةژئومورﻓولوژي

خوﺷةﺷﻤﺎرة)8771-8771(1

شبکة هماستنادی حد فاصل سالهای  1331تا  1331میالدی دارای  93پژوهش و  1212استناد است (شکل 21ب و ج؛
شکل  29ب و ج) .کلیدواژههای هولوسن و دینامیک هر دو با مقدار مرکزیت  3/21مهمترین واژگان این دوره و دارای رتبة
ششم به لحاظ استراتژیکبودن در کل شبکهاند (جدول  .)1در نمودار  tf-idfمربوط به کلیدواژة هولوسن شاهد بیشترین
مجاورت کلماتی مانند «زمینباستانشناسی»« ،تعییرات اقلیمی» ،و «تکامل» هستیم که همگی بیانگر سوقگیری بیشتر
ژئومورفولوژیستها به سمت بررسی اثرهای انسان و محیط بر یکدیگر بهواسطة تعمق مجدد در مباحث دوران گذشته و
انسانهای اولیهاند (شکل  21الف) .همچنین ،اطالعات نمودار  tf-idfدر شکل  29الف نشاندهندة استفادة بیشتر از کلمات
«مدل» و «سیستم» حول کلیدواژة دینامیک در ادامة مباحث مربوط به ژئومورفولوژی رودخانهای دورة قبل است؛
بهطوریکه پژوهشگران مطرحی همچون استرالر و هورتن بیش از هر زمان دیگری مورد استناد قرار گرفتهاند (شکل .)1
همچنین ،مکالین ،پنجمین نویسندة پُراستناد پژوهش حاضر ،نیز در این دوره به باالترین میزان استناددهی خود دست یافته
است (جدول  .)9وجه مشترک بیشتر پژوهشهای مرتبط به ارتباط انسان و محیط در ژئومورفولوژی با محوریت کلیدواژة
«هولوسن» در این دوره استفاده از دادههای ژئومورفولوژی رودخانهای /رسوبی و پوشش گیاهی است که بهترتیب
کلیدواژههای استراتژیک دورة قبل ( )1331-1339و دورة بعدی ( )1333-1331را تشکیل میدهند (برای مثال :آدام و
همکاران ()1331؛ گریگوری و همکاران ()1331؛ ثورندیکرافت و بنیتو ( .))1331همچنین ،در زمینة زمینباستانشناسی
پژوهشهای بسیاری در این دوره در موضوع ارتباط بین انسان و محیط در ژئومورفولوژی انجام گرفت که از آن جمله
میتوان به گاالدینی و همکاران ( )1331اشاره کرد که زمینباستانشناسی مدرن را یک باستانشناسی محیطی و نیازمند به
استفاده از دادههای زمینشناسی و ژئومورفولوژیکی میدانند تا قادر به تعیین علتهای طبیعی عوامل تخریب در
پژوهشهای مرتبط با بررسی رابطة بلندمدت بین انسانها و محیط باشد .در همین راستا در مقاالت داخلی نیز میتوان به
پژوهشگرانی که در پی ترکیب یافتههای باستانشناسی با عوامل ژئومورفولوژیکی بودهاند اشاره کرد .از جمله مهرآفرین و
سجادی ( ،)2914در بررسیهای باستانشناسی خود در حوزة زهک سیستان ،فرایندهای آبی و بادی منطقه در قالب گل و
الی رودخانهها و تلهای ماسهای بادی در یک روند طبیعی /انسانی (پُرشدن دلتای هیرمند از حجم انبوه گل و الی
سیالبها و تغییر مسیر رودخانه /مهاجرت مدنیتهای مسکون به حاشیة رودخانههای جدید و متروکشدن مدنیتهای
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قبلی /فرورفتن شهرها و آبادیهای متروکشده به زیر تلهای ماسهای /محو و مدفونشدن همیشگی این مناطق در
سیالبهای بعدی) را عاملی مهم در شکلگیری و نابودی تمدنهای مختلف سیستان در این حوزه میدانند .در زمینة
پژوهشهای نظری این دوره نیز میتوان به شکویی ( )2911اشاره کرد که با تشریح نظریة جغرافیای انتقادی و با توسل به
دیدگاههای یورگن هابرماس اذعان میکند گرچه برای تضمین حفاظت زیست جهان 2الزم بود با خردورزی و در قالب
ارتباط متقابل منطقی در خلق محیط خود مشارکت داشته باشیم ،سلطة تکنولوژی برخاسته از سرمایهداری مدرن ،همراه
سرکوب هرگونه انتقاد درونی ،منتج به تاراج بیامان طبیعت در یک محیط انسانمدارِ خردستیز شده است که چیزی جز
استثمار انسان و به دنبال آن استثمار طبیعت را به دنبال نداشته است.

ﺷکل.58کلﯿدواژةﻫولوسن:الف)نﻤودارﻓﺮاوانﯽ tf-idfب)محدودةزمﺎنﯽانتشﺎرتﺎپﺎیﺎندوره ج)نقشةﻫمپﯿوندي

ﺷکل.59کلﯿدواژةدینﺎمﯿک:الف)نﻤودارﻓﺮاوانﯽ tf-idfب)محدودةزمﺎنﯽانتشﺎرتﺎپﺎیﺎندوره ج)نقشةﻫمپﯿوندي

خوﺷةﺷﻤﺎرة)8773-8771(6

استراتژیکترین کلیدواژة سال  1331در موضوع رابطة انسان و محیط در حیطة دانش ژئومورفولوژی کلیدواژة «رسوب» با
مرکزیت  3/27است که رتبة چهارم کل شبکة پژوهش حاضر را داراست (جدول  .)1شبکة حاصل از دادههای پایگاه  WOSدر
1. Life world
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سال  1331دارای  11پژوهش و  2431استناد است (شکل  24ب و ج) .اطالعات مندرج در نمودار  tf-idfنشان میدهد کلماتی
همچون «پوشش گیاهی»« ،حفاظت محیط زیست» ،و «اقلیم» بیشترین ارتباط را با کلیدواژة «رسوب» برقرار کردهاند (شکل
 24الف) که نشاندهندة نگاه تخصصیتر ژئومورفولوژیستها به مقولة حفاظت محیط زیست در بررسی رابطة انسان و محیط
است .به عبارت دیگر ،میتوان از این دوره بهعنوان نقطة عطف ژئومورفولوژیستها در تعیین میزان دخالتشان در پژوهشهای
مرتبط با رابطة انسان و محیط نام برد .دامنة وسیع دانش جغرافیا ،که از مسائل سیاسی ،اجتماعی تا فرهنگی و اقتصادی را در
قالب مکاتب مختلف در بر میگیرد ،گاه نهتنها به افزایش سهم جغرافیدانان از پژوهشهای مرتبط با بررسی رابطة انسان و
محیط در بین علوم مربوطه منجر نشده است ،که حتی سردرگمی و تا حدودی کنارگذاشتن این وظیفه را نیز در پی داشته است.
بهطوریکه افزایش پژوهشهای صرفاً تکنیکال و حذف عامل انسانی در جغرافیای طبیعی در دورههای قبل را شاید بتوان از
نتایج این موضوع بهشمار آورد .در تأیید این نتایج میتوان به گزارش استات ( )1322اشاره کرد که با بررسی  294مقالة
منتشرشده در مجلة  ESPL2در سال  1331نشان داد سهم مطالعات مرتبط با کلیدواژة رسوب بیشتر از سایر زمینههای
پژوهشی مرتبط با ژئومورفولوژی رودخانهای است .در پژوهشهای این دوره میتوان تحقیق فونتانا و همکاران ( )1331را نمونة
کاملی از یک پژوهش جدید با نگاه تخصصیتر به مقولة رابطة انسان و محیط در ژئومورفولوژی و با تأکید بر کلیدواژههای
مذکور در این دوره دانست که با بررسی روند تکاملی یک مخروطافکنة بزرگ در شمال شرقی ایتالیا ،بهعنوان یک فرم آبرفتی،
شکل امروزی آن را نتیجة ترکیب عوامل محیطی (از  14تا  1هزار سال قبل) و انسانی (طی  1هزار سال گذشته) میداند.
همچنین ،گوچیون ( )1331با بررسی درههای دارای سابقة زمینباستانشناسی در امریکا اذعان میکند که درههای رودخانهای،
بهدلیل تفاوت در نوع رسوبگذاری حاصل از شرایط محیطی خود ،دارای سابقههای باستانی منحصربهفردی هستند و نوع
الگوی اشغال محیط انسانهای ماقبل تاریخ در اینگونه درهها را وابسته به ژئومورفولوژی رسوبی آن میداند .در بین
پژوهشگران داخلی ،مباحث مرتبط با رسوب بیشتر به بررسی و محاسبة میزان فرسایش حوزههای آبی کشور بهوسیلة مدلهای
مختلف فرسایشی بهخصوص محاسبة رسوب حاصل از فرسایش در پشت سدهای احداثشده در کشور معطوف بود (برای
مثال :عسگری و همکاران ()2917؛ بیاتی خطیبی ())2917

ج)نقشةﻫمپﯿوندي

ﺷکل.54کلﯿدواژةرسوب:الف)نﻤودارﻓﺮاوانﯽ tf-idfب)محدودةزمﺎنﯽانتشﺎرتﺎپﺎیﺎندوره 
 .2مخفف مجلة Earth Surface Processes and Landforms
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خوﺷةﺷﻤﺎرة)8751-8773(0

آخرین خوشة شبکة هماستنادی پژوهش حاضر نزدیک به 72/1درصد از کل پژوهشهای شبکه و  13124استناد را دربر
میگیرد (شکل 21ب و ج) .کلیدواژة «تغییر محیطی» با  3/2دارای بیشترین مرکزیت یا به عبارت دیگر دارای باالترین
موقعیت استراتژیک در این خوشه و آخرین کلیدواژة استراتژیک در کل شبکه است (جدول 1؛ شکل 21ج) .نمودار tf-idf

نشاندهندة بیشترین مجاورت کلمة «اثر انسان» با کلیدواژة «تغییر محیطی» در این دوره است (شکل 21الف) .برخالف
دورههای قبلی ،کلیدواژة استراتژیک این خوشه ،یعنی «تغییر محیطی» ،توانست به تثبیت در یک دورة نُهساله دست یابد
که بیش از هر چیز تأیید نتایج بهدستآمده در دورة قبل یعنی دستیابی ژئومورفولوژیستها به موضوعی مورد توافق
اکثریت در پژوهشهای مرتبط در حدفاصل  1333-1331است .همچنین ،استفاده از کلماتی همچون «اثر انسان» و
«تغییر محیطی» ،که مستقیماً به موضوع مورد بحث اشاره دارند ،نیز تأییدی بر همین موضوع میتواند باشد؛ زیرا در
دورههای قبلی ،ژئومورفولوژیستها در طی یک دورة هفدهساله در حد فاصل سالهای  2331تا  1333حدود  91کلیدواژه
و  1دوره را سپری کردند .نکتة جالب تر وجود هر دو کلیدواژة استراتژیک این دوره در اثر ارزشمند اندرو .اس .گوودی،
ژئو مورفولوژیست شهیر معاصر ،است که در آخرین سال این دورة پژوهشی ،یعنی  1321میالدی ،به هشتمین چاپ خود
رسید .وی در این اثر ،طرح مسئلة «ثبات بیشتر در سیستمهای طبیعی متنوع /پیچیده» را میراثی از تئوریهای قرن
هجدهم اقتصاد سیاسی که در پی توجیه بهرهبرداری افراطی بشر از مکانهای متنوع بوده دانسته؛ اما ،در عین حال ،با
ذکر مثالهایی ،ضعیفبودن سیستمهای طبیعی سادهتر را نیز یادآوری میکند .به عبارت دیگر ،وی با تقلیل اهمیت تنوع/
پیچیدگی در سیستمهای طبیعی برای پایداری بیشتر ،این مسئله را شرط الزم اما ناکافی در پایداری قطعی سیستمهای
طبیعی بیان میکند تا بتواند پژوهشگران را بیش از پیش متوجه اثرهای ناشی از دخالت بیمسئوالنة انسان در محیط
زیست طبیعی حتی در مکانهایی با تنوع /پیچیدگی باال کند (گوودی .)997-994 :1321 ،در پژوهشهای داخلی این
دوره از یک طرف میتوان ردپای نقد بهرهبرداری افراطی انسان از محیط در زمینة محرکهای انسانی در مخاطرات
محیطی (ایالنلو و همکاران2911 ،؛ بهشتیراد و همکاران2913 ،؛ سیف و راهدان مفرد2934 ،؛ جمالی و همکاران،
 ،)2931تخریب میرات طبیعی در توسعة فیزیکی کالنشهرها (روستا و همکاران2931 ،؛ قنواتی و همکاران2931 ،؛
قنواتی و همکاران ) 2937 ،و از طرف دیگر عوامل مؤثر محیطی بر رفتار انسانی در زمینههایی همچون مکانگزینی
اجتماعات انسانی (رامشت و باباجمالی2911 ،؛ خسروی و همکاران2932 ،؛ رامشت و همکاران2939 ،؛ شریفی و رامشت،
 ،)2934تخریب سازهها و مخاطرات محیطی (یمانی و همکاران2911 ،؛ ثروتی و یوسفی روشن2932 ،؛ ایرانمنش و
همکاران2931 ،؛ مقیمی و همکاران2931 ،؛ مقیمی و همکارن2939 ،؛ احمدی و همکاران ،)2939 ،پتانسیلهای
ژئومورفوتوریسمی در اقتصاد محلی (نوجوان و همکاران2911 ،؛ صمدزاده و همکاران2913 ،؛ مقیمی و همکاران2932 ،؛
رامشت و فیضاللهی ،)2931 ،تنگناهای ژئومورفولوژیکی در توسعة کالبدی مراکز مدنی (عابدینی و مقیمی2932 ،؛ ملکی
و همکاران )2934 ،و  ...را دید که این افزایش پژوهشها میتواند متناسب با رشد دانش ژئومورفولوژی در کشور به لحاظ
کمّی و کیفی تفسیر شود .همچنین ،در بُعد نظری نیز شاهد تشریح ویژگیهای پنجگانة «فضا» در ژئومورفولوژی از جمله
اهمیت حفظ تناظر «نسبتها» در پایداری سیستمها هستیم (رامشت )2913 ،که زمینه را برای طرح «هویت مکانی» با
هدف شناخت بهتر درهمتنیدگی رابطة انسان و محیط در رویکرد ژئوسیستمی فراهم کرد .زیرا ژئوسیستمها دارای
الگوهای هندسی فراکتالیاند و در بسیاری اوقات الگوهای ریتمدار و متقارنی را شکل میدهند که تناوب و توالی آنها
هویتبخش مکان بهصورت منحصربهفرد است (شریفی و همکاران .)24 :2931 ،گرچه در طی سالهای گذشته تناظر
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نسبتها و در پی آن هویت مکانی به دلیل نگاه اقتصادی صرف به رابطة انسان و محیط تضعیف شده است ،آنگونهکه
نعمتاللهی و رامشت ( )2931مطرح کردهاند ،میتوان ،با توسل به نسبیگرایی فکری و روشهای کیفی چون تحلیل
گفتمان و پارادایم آیندهپژوهی ،خرسندی عمومی و سالمت محیطی را در رابطة حساس انسان و محیط فراهم آورد که
بیش از هر چیز متکی بر احترام به تفاوتهای منحصربهفرد اصول آمایشی هر سرزمین است که تحت عنوان دیدگاه
دستگاه جغرافیایی (رامشت و راهدان مفرد )2931 ،مطرح میشود.

ج)نقشةﻫمپﯿوندي

ﺷکل.51کلﯿدواژةتﻐﯿﯿﺮمحﯿطﯽ:الف)نﻤودارﻓﺮاوانﯽ tf-idfب)محدودةزمﺎنﯽانتشﺎرتﺎپﺎیﺎندوره 

نتﯿزهوﯿﺮي

بحثو
طبق تجزیه و تحلیلهای هماستنادی ،پیشتازی مجله ژئومورفولوژی از نظر تعداد پژوهش و شاخص استناد در بین کل
مجالت نمایهشده در پایگاه  WOSنشاندهندة اهمیت دانش ژئومورفولوژی در پرداختن به مسئلة ارتباط انسان و محیط
در بین شاخههای مختلف علوم محیطی است .تجزیه و تحلیل توزیع کشورها و مؤسسهها نسبت به تحقیقات انجامشده
حاکی از انطباق نتایج بهدستآمده با قانون پارتو است .همچنین ،میتوان به اثرگذاری پیشینة زمانی کشورها در رتبهبندی
آنها بهعنوان کشورهای برتر از نظر تعداد پژوهش اشاره کرد؛ اگرچه نتایج بهدستآمده نشان از اهمیت یک موضوع
پژوهشی برای کشورها نسبت به پیشینة زمانی آن دارد .طبق نقشة هماستنادی نویسندگان ،هستة مرکزی محققان از
نویسندگانی چون جی .دی .فلیپس ،اس .ای .شوم ،ای .اس .گوودی ،و کی .جی .گریگوری تشکیل شده است .نتایج
حاصل از مقایسة شاخص شکوفایی و استناد درونشبکه ای نویسندگان حاکی از تعداد استناد کم در بین نویسندگانی است
که شاخص شکوفایی باالیی دارند .نقض این قاعده در مورد اس .ای .شوم نشان میدهد وی ،عالوهبر ارائة ایدة جدید،
توانسته در کل دورة زمانی پژوهش حاضر ،یک شاخص استنادی مهم باقی بماند .بررسی کلمات کلیدی نشان میدهد که
کلیدواژههای «ژئومورفولوژی ،تغییرات اقلیمی ،و هولوسن» دارای بیشترین تکرار ،واژههای «ژئومورفولوژی و پوشش
گیاهی» بیشترین میزان پایایی ،و «تغییر محیطی ،تغییرات اقلیمی ،و اثر انسان» دارای بیشترین مقدار شکوفاییاند.
همچنین ،شاخص مرکزیت شناسایی استراتژیکترین کلمات جامعة آماری پژوهش حاضر را بهدنبال داشت که به
خوشه بندی کل دورة پژوهشی به هشت خوشه برای شناسایی ساختار علمی دانش در پژوهش حاضر منجر شد .بر این
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اساس ،تا سالهای قبل از  1333میالدی ،تمرکز بیشتر ژئومورفولوژیستها بر جهتدهی دانش ژئومورفولوژی از روند
کلی پژوهشهای علوم محیطی بود که بیش از هر چیز تحت تأثیر کنفرانسهای جهانی اقلیم و محیط زیست انسانی
قرار داشتند .نگاه سیستماتیک ژئومورفولوژیستها در راستای ارائة راهحل برای مشکالت موجود در رابطة بین چشماندازها
(محیط) و اثر انسان در دورة دوم در حد فاصل سالهای  1331-1333میالدی کامالً مشهود است .بررسیهای
هماستنادی سالهای  1331تا  1339حاکی از شکلگیری نگاهی جدید در حل مسائل موجود در رابطة متقابل انسان و
محیط در قالب پژوهشهای ترکیبی ژئو -اکولوژیکی در دانش ژئومورفولوژی است .در دورة چهارم ،در حد فاصل
سالهای  1339تا  ،1331ژئومورفولوژیستها بیش از هر چیز از مباحث مرتبط با ژئومورفولوژی رودخانهای برای بهتر
نشاندادن اثرهای انسان بر محیط استفاده کردهاند .در سالهای  1331تا  1331میالدی تعمقی مجدد در مباحث دوران
گذشته و انسانهای اولیه در مباحث زمینباستانشناسی شکل گرفت .همچنین ،وجه مشترک بیشتر پژوهشهای این
دوره استفاده از دادههای ژئومورفولوژی رودخانهای /رسوبی و پوشش گیاهی است که بهترتیب کلیدواژههای استراتژیک
دورة قبل ( )1331-1339و دورة بعدی ( )1333-1331را تشکیل میدهند .از دورة ششم بهدلیل استفاده از کلیدواژة
«رسوب» و درنتیجه نگاه تخصصیتر به مقولة حفاظت محیط زیست ،میتوان بهعنوان نقطة عطف ژئومورفولوژیستها
در تعیین میزان دخالت آنها در پژوهشهای مرتبط با رابطة انسان و محیط نام برد .در آخرین دورة مورد بحث در
پژوهش حاضر و برخالف همة شش دورة قبل در هفده سال منتهی به  ،1333که  91کلیدواژه به موقعیت استراتژیک
دست یافتند ،ولی کلیدواژة استراتژیک حدفاصل سالهای  1333تا  ،1321یعنی «تغییر محیطی» ،توانست در طی نُه
سال بدون تغییر باقی بماند که مؤید دستیابی ژئومورفولوژیستها به موضوعی مورد توافق اکثریت در پژوهشهای
مرتبط با انسان و محیط است و از آن مهمتر میتواند پاسخی باشد به پرسش اساسی در مقدمة پژوهش حاضر ،که از
طرف اسالیمیکر و همکاران ( )1333طرح شد .اینکه ژئومورفولوژی چه چیزی را برای ارائة بحث جهانی تغییرات محیطی
ارائه میدهد و چگونه میتواند سهم خود را از این مطالعات مشخص کند؟
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روستا ،ز.؛ منوری ،م.؛ درویشی ،م.؛ فالحتی ،ف .و مروتی ،م .)2931( .ارزیابی روند توسعة فیزیکی شهر شیراز و تأثیر شرایط
فیزیوگرافیک بر روی روند تغییرات کاربری اراضی ،جغرافیا و برنامهریزی محیطی.133-219 :)2(14 ،
زنگنه اسدی ،م.ع.؛ رامشت ،م.ح.؛ والیتی ،س .و غیور ،ح .)2912( .چشماندازهای کارستی حوضة اخلمد و مدیریت محیطی آن،
پژوهش های جغرافیایی.232-17 :41 ،
سیف ،ع .و راهدان مفرد ،م .)2934( .بررسی پتانسیل زمینلغزش با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره ( AHPو TOPSIS

) در استان چهارمحال و بختیاری ،جغرافیا و برنامهریزی محیطی( )1(11 ،پیاپی .41-92 :)11
شریفی ،م .و رامشت ،م.ح .)2934( .ژئوسیستم تهران و اهمیت آن در ماهیت توسعة شهری ،تحقیقات جغرافیایی( )1(93 ،پیاپی
.293-229 :)227

شریفی ،م.؛ رامشت ،م.ح.؛ رفیعیان ،م .و قویدل ،ی .)2931( .هویت مکان و ادراک آن با رویکرد ژئوسیستمی ،جغرافیا و برنامهریزی
محیطی.11-2 :)13(14 ،
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شکویی ،ح .)2911( .جغرافیای انتقادی ،پژوهشهای جغرافیایی.241-299 ،
صمدزاده ،ر.؛ خیام ،م .و حسینی ،ح .)2913( .نگرشی نو بر تکامل ژئومورفولوژیک چالة زمینساختی اردبیل با رویکرد آمایش
سرزمین ،جغرافیا و برنامهریزی محیطی( )2(12 ،پیاپی .293-231 :)97

عابدینی ،م .و مقیمی ،ا .)2932( .نقش تنگناهای ژئومورفولوژیکی در توسعة کالبدی کالنشهر تبریز بهمنظور کاربری بهینه ،جغرافیا
و برنامهریزی محیطی.211-247 :)2(19 ،
عسگری ،ش.؛ ثروتی ،م.ر .و جعفری ،م.ر .)2917( .برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضة سد ایالم با استفاده از مدل
 ،MPSIACپژوهشهای جغرافیایی.91-13 :14 ،
قاسمی آقبالغی ،ز.؛ آزاده ،ف .و شیخشعاعی ،ف .)2937( .ترسیم نقشة علمی حوزة سلولهای بنیادی در بازة زمانی سه سال
براساس مدارک نمایهشده در نمایة استنادی وبآوساینس در کشورهای منتخب( :تحلیل همایندی واژگان) ،مجلة
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت).243-291 :)1(21 ،
قنواتی ،ع.ا.؛ ثروتی ،م.ر.؛ منصوری ،ر .و نجفوند ،س .)2931( .ساماندهی مسیل شهری فرحزاد در شمال کالنشهر تهران از
دیدگاه ژئومورفولوژی ،اطالعات جغرافیایی (سپهر).39-237 :)232(11 ،
قنواتی ،ع.ا.؛ حسینزاده ،ر.؛ کرم ،ا .و فرخزاد ،م .)2937( .توسعة فیزیکی کالنشهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستمهای
رودخانهای ،جغرافیا و برنامهریزی محیطی( )4(13 ،پیاپی .11-13 :)71
محمودی ،ف .)2913( .سیمای طبیعی تهران ،پژوهشهای جغرافیایی(11 ،پیاپی .41-11 :)2413

محمودی ،ف .)2911( .بررسی اثرات برداشت مصالح (شن و ماسه) بر شکل بستر شکل و رژیم رودخانة میناب ،پژوهشهای
جغرافیایی.11-41 :41 ،
مقیمی ،ا.؛ صالحیپور میالنی ،ع.؛ چاکری ،م .و مقیمی ،م .)2939( .استفاده از نرمافزار  ComMITدر پهنهبندی خطر سونامی در
سواحل جاسک ،تحلیل فضایی مخاطرات محیطی.29-2 :)1(2 ،
مقیمی ،ا.؛ یمانی ،م .و رحیمی هرآبادی ،س .)2931( .ارزیابی و پهنهبندی خطر زمینلغزش در شهر رودبار با استفاده از فرایند
تحلیل شبکه ،پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی.221-239 :)4(2 ،
مقیمی ،ا.؛ رحیمی هرآبادی ،س.؛ هدائی آرانی ،م.؛ علیزاده ،م .و اروجی ،ح .)2932( .ژئومورفوتوریسم و قابلیتسنجی

ژئومورفوسایتهای جادهای با بهرهگیری از روش پرییرا ،مطالعة موردی ،آزادراه قم -کاشان ،تحقیقات کاربردی علوم
جغرافیایی.214-219 :)17(21 ،
ملکی ،ا.؛ دهساری ،م .و رضایی ،پ .)2934( .تنگناهای ژئومورفولوژیک توسعة کالبدی شهر جوانرود با استفاده از مدل

Fuzzy

 ،Logicبرنامهریزی و آمایش فضا( )4(23 ،پیاپی .219-213 :)33
مهرآفرین ،ر .و سجادی ،م .)2914( .تأثیر هیدرولوژی و محیط جغرافیایی بر استقرارهای باستانی منطقة زهک سیستان ،فصلنامة
مدرس علوم انسانی.193-127 :)2(3 ،
نعمتاللهی ،ف .و رامشت ،م.ح .)2931( .تئوریها و الگوهای مکانگزینی در چند نگارگیهای جغرافیایی ،جغرافیا و آمایش شهری،
.13-2 :)14(7
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.13-47 :29 ، جغرافیا و توسعه، ژئوتوپ های یزد و جاذبه های آن.)2911( .ح. م،؛ رامشت. ا،؛ میرحسینی.ر. م،نوجوان
 هیدرومورفومتری دلتاهای بخش شمالی تنگة هرمز و.)2911( . ه، و علمیزاده. ا.؛ نوحهگر. ا،؛ مقیمی. م،؛ مقصودی. م،یمانی
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