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 چکیده   
 م،یهمفوا انیونگاشو  رابهوه م یبووده کوه بورا یسنجمهم کتاب یهاو از روش رودیبه شمار م یرخدادهم یهالیاز انواع تحل یکی یواژگانهم لیتحل  مقدمه:

 رود.یبه کار م یو علوم اجتماع هیر علوم پاو مشکالت د هاشهیاند

ل جریان تحلی نینابراحال به آن پرداخته نشده اس ؛ باس  که تابه یموضوع ینینشکوچ یایدر حوزه جغراف یعلم یهاپژوهش یسنجمهالعه علم  هدف پژوهش:

 کند.ایفا های مهم پژوهشی نقش اساسی در شناسایی حوزه تواندیم ینینشکوچ یایعلمی جغراف

مرتبط با  یهاپژوهش یهم واژگان لیصورت تحلبه یسنجعلم دیکررو باو  توصیفی-پیمایشیروش  بهو  س ا دیبررکا عنواز  مهالعه ینا شناسی تحقیق:روش

  یضعموجود و و نهیبه شینما یاد برکارآم یهاوهیاز ش یکیبه عنوان  یقشه علمن میاز ترس قیتحق نینشینی در کل شبکه استفاده شده اس . در اکوچ یایجغراف
 استفاده شده اس . یعلم یهاپژوهش یواکاو یعلم برا

 یالدیمو 2022سوال  یالو 1999از سوال  رک یدانسیسوا یعلمو گواهیاسناد مرتبط موجود در پا یهافراداده ،یشماربه روش تمام :قلمروجغرافیایی پژوهش

 باهوا مدرک بوود کوه داده 12684هان شامل حوزه در ج نیا داتیسال( تعداد تول 23) شدهفیتعر یدر بازه زمان .نددش لتریمرتبط ف ریغ یهانهیشدند و گز یریآمارگ
 .ی شدندآورجمع رمذکو هپایگا یجستجو ارنودر « Nomadic» واژهکلید دنکروارد  باو  انعنو فیلداز  دهستفاا

 -2022 یهادر فاصله سال یموضوع حوزه 6در  هیعنوان نشر 11از لحاظ عنوان تعداد  ،یو مرور یپژوهشمقاله  گروه 2از لحاظ نوع مقاله تعداد  ها و بحث:یافته

 .دیدگر رهیذخ VOSviewerافزار نرم طیدر مح یسنجعلم لیو تحل یشده و جه  فراخوان ییشناسا جه،ینت 771با تعداد  1999

 راتییوتغ دواژهیوکل 2016سوال از   هستند. 1999 -2020 یپربسامد  در  در بازه زمان یهادواژهیکل یاسیس یشناسهولوسن و بوم ،یمیاقل راتییتغ ،یدامدار :نتایج

چگال نقشه  9عداد ت  یس . در نهاکرده ا جادیا یخاص یوندیپهم ،و فرهنگ یریپذتعارض، انعهاف ،یاس  که با واژگان کشاورز یاواژه نوظهور و برجسته یمیاقل
 .باشد آیندهدر  ینینشمهالعات مربوط به کوچ ایبرپرارزش  هنمایتواند رایآن م هسته یکلید نگاواژ رومر که هشیوپژو متراکم 
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  مقدمه
 یخاص موضوع یژگیحرک  و منهقه، و ط،محی –کنش متقابل انسان همچون نحوه استقرار، مکان،  وند،یهم پ یافزا به مقوالتپرداختن هم
اس   یرآن، جستا یستیوچرا درباره چچون اس ،یدانش جغراف نیادیبن هیمادرون «ییایجغراف یفضا»ازآنجاکه  .را رقم زده اس  ایدانش جغراف

با نام  ،یگرید یفلسف یشیفضا اند کیاز  توانی، م1یگردیها« هستن در جهان»انداز از چشم« فضا»به  ستنیکه همواره ضرورت دارد. با نگر
 «س ؟یچ ییایجغراف یفضا»که در پاسخ به  ییدانس ؛ تا جا یشیاندگونه فضا نیترییاینام برد و آن را جغراف« جهانس یز» یشیاندفضا
 یهااز ضرورت  یتفکر و خالق ،ییایپو ،یشیبازاند یاز طرف. «هستن در جهان»همان  یعنی ،«ییایجغراف یفضا»گف :  توانیم گونهنیا

توسعه در  یزیرامهپنهان در برن یایزوا یسازهدف شفاف با ییایجغراف یمهالعات فضاها نینو یهابوده و روش ییایجغراف یمهالعات فضاها
عبارت  که اس  ییروستا یایفجغرا در این زمینه، یپژوهش یاز قلمروها یک(. ی24: 1401)سلیمانی و رضوانی،  اس  یحال گسترش و بالندگ

در  یاقتصاد - یو اجتماع کیاکولوژ - یهیگوناگون مح یو روندها روهایبا توجه به نقش ن ییو شناخ  اجتماع روستا لیتحل ،یاس  از بررس
 ییروستا یایرافجغ یفکر شرف یپ(. 1391 ،یدیسع) گوناگون آن در مکان یساختار و کارکردها زیو ن ییروستا یها یفعال ازحاصل  یفضاها

 :Lowe, et al. 2007) اندآن متمرکز شده یقاتیتحق یهانهیها عمدتاً بر تکامل زمآن راًیاس . اخ ییروستا دانانیجغراف انیدر م یموضوع مهم

 ییتاروس یایجغراف یچند کارکرد (،Woods, 2009: 849) ییروستا یایجغراف (،Woods, 2010: 535)یی روستا فیبازتعر ای فیتعر (.3
(McCarthy, 2005: 773و غ )جامعه  نیخود ا یسن  پژوهش فکر لیتنها به دلدر طول دو دهه گذشته، نه ییروستا یای. جغرافرهی

عنوان به ییروستا یایجغراف (.Wang &Liu, 2014: 40) کرده اس  شرف یپ ه،یهمسا یهارشته دیجد یهاشرف یپ لیبلکه به دل ،یقاتیتحق
 یایاز جغراف یشیآن دارد و درواقع گرا یدیروستا و باف  تول یرامونیپ طیمح ع یبا طب یرابهه تنگاتنگ یانسان یایجغراف یهاشیاز گرا یکی

 یهادهیاز پد یکوچندگ (.216: 1395و خاصه،  یقی)نوبخ  حق شودیم مینشینی تقسو کوچ ییو روستا یمسکن اس  که خود به سه شاخه شهر
. رودیبه شمار م ع یانسان در طب ینوع زندگ نیترنشئ  گرفته و ساده طیاس  که از رابهه انسان با مح یشناسدمو مر یفرهنگ یایعمده جغراف

هایشان و نیز استقرار فضای سکونتگاه ها، نظامسکون  آن یرا در بر دارد که بر الگو یادهیچیپ یو اجتماع یفرهنگ یهاجنبه ،یزندگ وهیش نیا
 (.74: 1399اس  )حیدری  رگذاریتأث هاآن الگوهای رفتاری جاری در

آنان  ینفوذ مظاهر فرهنگ ران،یا نانینشبارز کوچ تاز مشخصا یک( و ی138: 1401های عشایری مناظر فرهنگی هستند )خالقی، سکونتگاه
و اس   یعیطب طیا محو سازش انسان ب یاهنگهم یکوچ نوع دهیپد (. از طرفی3: 1400)موالئی هشجین،  کشور اس  نیشئون ا یدر تمام
نوع امرارمعاش و  کینشینی کوچ یاس  زندگ شانیزندگ یهایازمندین نیتأم یبرا ییجاحرک  و جابه نان،ینشکوچ یزندگ یژگیو نیترمهم

در  یزندگ وهینوع ش نیا یاس  که کنکاش و بررس یدر حال نی. اکندیم یرا معرف یخاص یزندگ وهیاس  که ش ینگمسئله فره کیبالهبع 
 یمعاصر امر یمعمار یفرهنگ یهاشهیمنظور شناخ  رها بهدس  پژوهش نیا گاهیمغفول مانده و جا رانیا یبوم یمهالعات مربوط به معمار

یی و روستا یایمهرح در جغراف یهاگرچه مباحث و پژوهش(؛ بنابراین باید گف  108: 1397)حیدری و همکاران  رسدیبه نظر م یضرور
مهالعات  ،ینیو ع یعلم یکه به سبک یاند، لکن فقدان پژوهشبرخوردار بوده یاریاز تنوع بس ریاخ انیدر سال نشینیای کوچجغرافی باألخص

 یرشته برا نیدر ا شدان یدر حال حاضر، ساختار فکر کهیطورحوزه گسترده را تح  تتبع قرار دهد محسوس اس ؛ به نیا یالمللنیب
 لیاز فنون تحل یریگبه همراه بهره یسنجعلم یهاکیاس  که امروزه ظهور تکن یدر حال نی. اس یشده نهن واضح و شناختاپژوهشگران چند

موجود  یفکر اراستاندارد ساخت یپژوهشگران قرار داده اس  تا به روش یرا فرارو  یقابل نیعلم، ا یمصورساز یافزارهاو نرم یاجتماع یهاشبکه
ها و امروزه، متخصصان مهالعات سنجش علم با استفاده از روش(. 216: 1395)نوبخ  حقیقی و خاصه،  ندینما ییها را کشف و شناسادر رشته

 ند؛ینمایمختلف م یهااقدام به مهالعه ساختار دانش در رشته یسندگیو هم نو یواژگان، همیاستنادهم یهالیانواع تحل لیاز قب یفنون مختلف
 دیبه دس  آ یبررس مورد یهادرباره رشته یو متفاوت دیجد اتاطالع شودیفنون باعث م نیاز ا کیهر موجود در  یهاها و شباه که تفاوت

(2072: 2015Chang, Huang, & Lin, ). را که  «4یسنجکتاب»و کلمه  «3یسنجعلم»اصهالح  1960در دهه  2موفینال یلیاگرچه واس
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، ابداع کرد، اما ه بودشد ایجاد یگرید یهر رسانه ارتباط ای اتیدر نشر اتیاضین کاربرد ربه عنوا 1969در سال  1چاردیبار توسط آلن پ نیاول یبرا
 یمحتوا»، «4ریتأث بیضر»، «3استناد به مجله» گذارانیبه عنوان بن 2لدیگارف نیوجیبرجسته  اراز آث یسنجباورند که علم نیمقاالت بر ا شتریب
 نیدرخشان او در ا یکارها یبرا یسنجمعروف به پدر علم ،7سیدرک پرا شگامیپ نینو همچ« 6یعلم یشاخص استناد»و « ISI» ،«5یفعل
 (.Sheikhnejad & Yigitcanlar, 2020: 2اس  ) نهیزم

کاررفته در به یهاواژه انیم رد ارتباطمختلف رواج دا یهاساختار دانش در حوزه لیتحل یکه برا یااستفادهپر یهااز روش یکدر این زمینه ی
 لی، تحلترقیقدشود. به عبارت یم ادی یو مانند آن اس  که از آن به هم واژگان هادواژهیکل ده،یمختلف مدارک ازجمله عنوان، چک یها قسم
 م،یفاهم انیابهه منگاش  ر یبوده که برا یسنجمهم کتاب یهاو از روش رودیبه شمار م یهم رخداد یهالیاز انواع تحل یکی یانواژگهم
 نیا یسنجواج فنون متنوع علمبا ظهور و ر(. Liu, et al. 2012: 203) رودیبه کار م یو علوم اجتماع هیو مشکالت در علوم پا هاشهیاند

ه خود را مورد موردعالق یهارشته ربحاکم  ینوع روش مورداستفاده، ساختار فکر به پژوهشگران قرار گرفته اس  که بتوانند بسته یفرارو امکان
 یضوعمو یهاوزهدر ح یومو مفه یساختار فکر ایشبکه  یبررسی روش برا نیاز ا یادیراستا، پژوهشگران ز نیهم در ر دهند.کنکاش قرا

با استفاده از  نشینیجغرافیای کوچ خاص طورو به جغرافیای روستاییتاکنون حوزه  (.127: 1399)حسینی و همکاران،  اندمختلف استفاده کرده
اما با این   ده نشده اسبه آن دا یقیراستا جواب روشن و دقالاقل در موضوعات هم و قرار نگرفته اس  و کنکاش مهالعهمورد یسنجعلم لیتحل

 ه اس .شد پرداخته د،هستننسبتاً مرتبط  ی داخلی و خارجی که به موضوع تحقیقهاچند مورد از پژوهشبررسی  به در ادامهوصف 
ز استفاده ا را با ییروستا یایجغراف یهادانش در پژوهش یساختار فکر ،یه از فن هم واژگانبا استفاد( 1395) خاصه ی وقینوبخ  حق

انجام  یاجتماع یهاهشبک لیو تحل یسنجپژوهش، به روش کتاب نی. اانددادهعلم موردمهالعه قرار  یسازیداریشبکه و د لیتحل یکردهایرو
 دواژهیزوج کل یخدادرو ازنظر هم « فقر»و « مهاجرت» ،«نیچ» یهادواژهیکل ،یفراوان که از نظر ه اس پژوهش نشان داد یهاافتهیشده اس . 

مربوط به  یهاافتهیاند. داشته ییروستا یایجغراف یهارا در پژوهش یفراوان نیشتریب «رفق -نیچ»و « مهاجرت-نیچ» ،«یشهر-ییروستا»
 طیحو م یکالبد» و «ییروستا یفضا» یهاکه خوشه ه اس دیحوزه گرد نیهف  خوشه در ا یریگمنجر به شکل زین یمراتبسلسله یبندخوشه
عالوه بر  گرددیشخص ممپژوهش  نیز ااحاصل  جیو با توجه به نتا یطورکلقرار دارند. به  یوضع نیدر بهتر یاز نظر راهبرد« روستا یعیطب

صاد درآمد و اقت فقر، ش ،یعشامل م یاقتصاد (، موضوعات و مباحثینمکا یهالیو تحل یعیطب ،یکالبد یهامؤلفه لی)از قب ییایجغراف یهامؤلفه
 بوده اس . ییروستا یهاموردتوجه در پژوهش زین یکشاورز

ها بر اساس آن فیابسته و ضعو ،یقدرتمند اطالعات یکشورها نییو تع انهیخاورم یکشورها گاهیمهالعه جا ( به1396) همکارانشقاقی و 
 قدرتمند یاکشوره نییعتپژوهش در  نیارزش ا. انداطالعات پرداخته یاسیس یایدر جغراف یعلم یهایارو همک یعلم داتیچارک تول
 مداران،اس یتوجه سلبجو موجب  یو نکته آغاز یآوراطالعات به لحاظ نو یاسیس یایدر جغراف انهیخاورم فیوابسته و ضع ،یاطالعات

انجام  یبرا یشناسمعهو جا  یریعلوم ارتباطات، مد ،یاسیعلوم س ،یسنجعلم ،یشناسنشعلم اطالعات و دا یهاپژوهشگران و متخصصان حوزه
 .اس آن  یهااطالعات و مشخص نمودن مؤلفه یاسیس یایجغراف نهیبهتر در زم یهاپژوهش

لعات جله مهامقاالت م  یوضع یو آمار ییمحتوا ،ییمعنا لیوتحلهیو تجز یبررس برای یسنجعلم یهاکیاز تکن( 1396برنگی )
و  رندیگیقرار م یه موضوعخوش 5مجله در  یهادواژهینشان داد که کل هایبررس جی. نتااستفاده نموده اس  یانسان یهاسکونتگاه یزیربرنامه

 .ندآییحساب مبه هادواژهیکل نیاز پرتکرارتر یو گردشگر ییتوسعه روستا

 ،یو ارتقاء علم یافتخار زیجوا ،یو رهبر یدانشگاه هایزنان همچنان در سم در طول زمان،  کردهلیسهم زنان تحص شیافزا رغمیعل
بهاری و مودی  اس ،ها آن یمقاالت علم فیتأل ،یدر مشاغل دانشگاه  یموفق ینشانگرها نیتراز مهم یکیدارند. ازآنجاکه  ینقش کمتر

و توسعه  ایجغراف ،ایمنهقه-یشهر شیو آما ایجغراف یهاصلنامهمقاالت ف سندگانینو یِتیجنس یمکاره یالگو یبه بررس یپژوهش ( در1399)

موردنظر در  یهاشده در فصلنامهگرچه مشارک  زنان در مقاالت چاپ دهداند. نتیجه نشان میپرداخته 1398تا سال  یعیطب طیو مخاطرات مح

                                                 
1. Alan Pichard 

2. Eugene Garfield 

3. Journal citation 

4. Impact Factor (IF) 

5. Current Content 

6. science citation index (SCI) 

7. Derek Price 
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 گاهیدر جا یاندک اریو سهم بس خوردیمقاالت به چشم م یاصل ایهگاهجای در هاآن یخال یاما همچنان جا اس  افتهی شیافزا ریاخ هایسال
 .دمسئول( دارن سندهیاول و نو سندهیمقاالت )نو سندگانینو یاصل

 1753 ی، تعدادسنجعلم یهاکردیبا استفاده از رو یعلم پژوهشگران در حوزه منهقه ساحل دیتول یبا هدف بررس( 1400غفاری و رجبی )
نتایج . اندقرار داده موردمهالعهرا  2019تا  2000 یهاسال نیب نسیوب آو سا یاستناد گاهیدر پا یحوزه منهقه ساحل مدرک از پژوهشگران در

 ،یارشتهانیم یهازهحو شیو افزا ردیگیصورت م سندهیو مشارک  چند نو یکه با همفکر یمقاالت  یفیک شیبا توجه به افزا دهدنشان می
 سندگانینو ریترک با ساهالعات مشبه پژوهش دارند، به م ازیکه ن ییهابا مدنظر قرار دادن حوزه دیبا یاحلپژوهشگران در حوزه مناطق س

 بپردازند. یخارج سندگانینو الخصوصیعل
  یریضرورت مضاعف و نقش آن در توسعه و مد رغمیعلیی گرایواژگان فرامحل یو هم رخداد یسندگیشبکه دانش و شبکه هم نو لیتحل
قرار  یموردبررس (1401) یرضوان ی ومانیسل ای توسطدر مهالعه بارنینخست یمغفول واقع گشته اس  که برا ییایحوزه جغراف یهاپژوهش
انتشارها و  نیشتریانگلستان و آلمان ب کا،یآمر یکشورها سنده،ینو 1364مقاله و  1135از  شیب انیکه از م دهدمینشان  هاافتهی. اس گرفته 
تراکم شبکه  نیشتریسکداپوالرک، ب یاند. خوشه فکرها را داشتهارجاع نیباالتر 4یسترلاو  3نریگر ،2نکینبری، است1ون سکداپوالرکچ یسندگانینو

در مهالعات  یپنج خوشه پژوهش یاکتشاف کردیبا رو ان،واژگ یهم رخداد لیفهرس  بودند. تحل انیدر پا ییایآس یرا دارا بود. کشورها
 .ه اس را آشکار ساخت هایو نوآور هایکاالها، اطالعات، فناور ها،هیافراد، سرما یهاانیو جر وندهایط با پمرتب ییگرایفرامحل

مهم در  یقاتیتحق نهیزم کی شهیهم ییرا تجربه کرده اس ، اما مناطق روستا یعیسر ینیاگرچه جهان شهرنش( 2014) 5از نظر وانگ و لیو
 شدهیبر اساس مقاالت بررس ییروستا یایمهالعات جغراف یبر رو یسنجکتاب لیوتحلهیتجز کیمقاله  نیبوده و هستند. ا یانسان یایجغراف

با توجه به  یدیکلمات کل یانجام داد. فراوان 2012تا  1990از سال  SSCIشده فهرس  جالتمنتشرشده در م ییروستا یایدرباره جغراف
 ایدر مناطق مختلف  ییروستا قاتیتحق کهییاما ازآنجا اند،افتهیتکامل  یانسان یایرافغج یدانشگاه یهاشرف یو پ ییتوسعه روستا یهانهیزم
 و پراکنده هستند. فیطور ضعاند، بهمواجه شده یمختلف با مشکالت متفاوت یهاستمیس

 یاصل جینتااند. مودهن یونقل را بررسحمل مقاالت مجموعه ییایجغراف اسیو مق یتمرکز موضوع ژهیوبه( 2019و همکاران ) 6دوکروت
با قراب   این تحقیقمجموعه  گر،یبا مجالت د سهیاما در مقا دهد،ینشان م یاتیعمل قاتیو تحق یمهالعات سهح جهان یرا برا یداریپا حیترج
که انتشارات  دهدیمنتایج نشان . شودیمثال، مرتبط با فضا( مشخص معنوان)به یمکان دگاهیو د یمل/یامنهقه ییفضا یهااسیبا مق یتریقو

JTRG قاتیحقت یاز تکامل انضباط یمقاله به درک بهتر نیونقل هستند. او حمل ییایمجالت جغراف ریاز سا تریا)درباره بنادر( چند رشته 
 .کندیونقل و فراتر از آن کمک ممهالعات حمل ،ییمهالعات فضا نهیدر زم یدانشگاه

و  یعمل یهاشرف یهستند، چراکه همه پ یمهد توسعه و تمدن بشر ییو روستا یمناطق شهر( 2020) 7تکانالریگیینژاد و خیشاز نظر 
 Webداده  گاهیدر پا 2018تا  1900 یهاسال نیجستجو ب جینتا یپس از غربالگربنابراین آمده اس ؛  دیها پدمکان نیمحصوالت ممکن از ا

of Science، افزار توسط نرم ییو روستا یشهر داریپاصراح  مرتبط با مناطق به هینشر 7397 تعدادCiteSpace یهاشاخص قیاز طر 
هسته، کشورها، مجالت،  یقاتیتحق یهامتشکل از حوزه یمهالعه روندها و الگوها نیا جیاند. نتاشده لیمربوطه استخراج و تحل یسنجکتاب

 .کندیروشن م ییو روستا یشهر داریمناطق پا مونرایپ یکتابشناخت یهاپرونده لنهادها را در داخ نیمؤسسات و نحوه الحاق ا
و  8تانداپ توسط وگازیب یفناور دوارکنندهیام ندهیآ یاندازهاو چشم هادگاهید ،یقاتیتحق یدرک روندها یبرا یسنجعلم لیتحلوهیتجز
 ،یالمللنیب یسهم عمده شرکا یو برا یابیزبا یعلم یاطالعات یهاگاهیاز پا هینشر 1427. اس انجام شده  ییدر توسعه روستا( 2021همکاران )
 یبندخوشه لیوتحلهیاند. تجزقرار گرفته لیوتحلهیمورد تجز وگازیب یتکامل فناور یابیارز یبرا یموضوع یهاو حوزه یفعل یقاتیتحق یهاکانون

                                                 
1. P. Sakdapolrak 

2. M. Steinbrink 

3. C. Greiner 

4. H. Sterly 

5. Wang & Liu 

6. Ducruet 

7. Sheikhnejad & Yigitcanlar 

8. Tundup 
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 یپژوهش ینقاط اصل ند،یفرآ یارتقا یآن برا یکروبیبستر و تعامل م یهاواسهه ریتأث ه،یتصفشیپ یهاینشان داد که استراتژ یدیکلمات کل
 دارد. ازین یشتریبه توجه ب« اقتصاد» کهیدارند درحال یشتریب  یمحبوب« و سوخ  یانرژ» یموضوع یهابودند. مقوله دوارکنندهیام

 نیا دیتول یندهاو رو  یوضع یرساس  که مهالعه و بر ادیز یقدرمختلف به یهادر حوزه یپژوهش داتیتولدر پایان باید گف  شتاب 
انجام  در حالا هها و رشتهوزهو در تمام ح شودیم ادیاز آن  یسنجموضوع مهالعه اس  که با عنوان علم ی،مقاالت، کتب و محصوالت پژوهش

نشان  ختلفمنابع م یبررس اس . یاز رشته کتابدار یلیتحص رشاخهیز کیرشته و  کیخود یخوددرواقع به یسنجعلم نکهیضمن ا ؛اس 
 ؛ بنابراینس ابه آن پرداخته نشده  حالکه تابه اس  یموضوعی نینشکوچ یایدر حوزه جغراف یعلم یهاپژوهش یسنجمهالعه علم دهدمی

ها و لشتحوالت، چا گربیاناین امر  وکند های مهم پژوهشی ایفا مینقش اساسی در شناسایی حوزه نشینیجغرافیای کوچ تحلیل جریان علمی
 که پرداختن به این موضوع، نوآوری تحقیق حاضر اس . علم اس از حوزه  اینکارها در راه

 

 روش پژوهش
 با مرتبط یهاپژوهش یواژگان هم لیصورت تحلبهی سنجعلم دیکررو باو  توصیفی-پیمایشیروش  بهو  س ا دیبررکا عنواز  مهالعه ینا
 نهیبه شینما یکارآمد برا یهاوهیاز ش یکیعنوان به ترسیم نقشه علمیاز  تحقیق نیا نشینی در کل شبکه استفاده شده اس . درکوچ یایجغراف

 اسناد یهافراداده ،یکه در ابتدا، به روش تمام شمار صورتنیبد ه اس .استفاده شد یعلم یهاپژوهش واکاوی یعلم برا  یو موجود وضع
 .ندشد فیلتر رمرتبطیغ هایگزینهو  شدند یریآمارگی الدیم 2022لی سال ا 1999از سال  1رک یدانسیسا یعلم گاهیپامرتبط موجود در 
صد هزار و شش ونیلیم 12ژورنال،  3500از  شیبه ب یکه دسترس باشدیم 2وریاز محصوالت انتشارات الز یکی رک یدانسیساباید گف  

 وریاس  که شرک  الز ینیمحصول آنال 79از  یکی رک یدانسی. سادینمایکتاب از انتشارات مختلف را فراهم م 34000تمام متن و  یمقاله علم
تاکنون فراهم کرده اس .  1995متنوع از سال  اریبا موضوعات بس یمقاله علم ونیلیم 4مجموعه حدود  نی. ادهدیپژوهشگران قرار م اریدر اخت
 عیمرتبط با صنا نیعناو گریو اسکپوس را در کنار د رک یدانسینام سا توانیم ریویالز یرسم  یدر سا یعلم یهاگاهیپا یبخش معرف در

 یادیز اری، اما تعداد بسباشدیم یو پزشک یفن ه،یبر علوم پا رک یدانسیسا یعلم گاهیپا ی. اگرچه تمرکز اصل(1)شکل  مختلف، مشاهده کرد
 ،یخیتار نهیزم ،یو علوم انسان یعلوم اجتماع یها. مجالت و کتابباشدیموجود م زین یو اجتماع یمقاله و ژورنال با موضوعات علوم انسان

 .کنندیرا برجسته م گری، کاربردها، روندها و موارد دهاهینظر ،یتحوالت جار

 (/https://www.elsevier.comمنبع: ) ریویالز تیسادایرکت در جایگاه پایگاه علمی ساینس .1شکل 
 

                                                 
1. Sciencedirect 

2. Elsevier 
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وارد  باو  انعنو فیلداز  دهستفاا باها دادهمدرک بود که  12684حوزه در جهان شامل  تولیدات ایناد دتعسال(  23) شدهفیتعردر بازه زمانی 
نتیجه  یلترهایی برای رسیدن بهف. برای تدقیق روند مهالعه شدند یآورجمع رمذکو هپایگا یجستجو ارنودر  «Nomadic» واژهکلید دنکر

 (.2مهلوب اعمال گردید )شکل 

 
 دایرکتپایگاه ساینسشده در موارد بررسی .2شکل 

 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: )منبع

های ی در فاصله سالحوزه موضوع 6و در  هیعنوان نشر 11گروه مقاله پژوهشی و مروری، از لحاظ عنوان تعداد  2از لحاظ نوع مقاله تعداد 
 VOSviewerافزار سنجی در محیط نرممجه  فراخوانی و تحلیل عل« Ris»با فرم  نتیجه، شناسایی شده و  771با تعداد  1999 -2022

version 1.6.18 شبکه گره استفاده  یکیتجسم گراف یبرا وندهایافزار از دو وزن استانداردشده مانند تعداد و قدرت کل پنرم. این دیگرد رهیذخ
 یافزارابزار نرم کی ( وDonthui et al. 2020: 2)دهد یرا نشان م وندهایها ارتباط و قدرت پگره وستهیپهمها و خهوط بهکند. اندازه گرهیم
خالصه  ریصورت زبه توانیافزار را منرماین ها اس . عملکرد نقشه نیتجسم و کاوش ا یشبکه و برا یهاها بر اساس دادهنقشه جادیا یبرا
 :کرد
ابتدا  توانیرد، اما مک جادیدر دسترس اس  اکه از قبل  یابر اساس شبکه توانینقشه را م کی. شبکه یهاها بر اساس دادهنقشه جادیا -

، کلمات کشورها ،یقاتیتحق یهامحققان، سازمان ،یمجالت علم ،یاز انتشارات علم ییهاشبکه جادیا یبرا تواندیشبکه ساخ . م کی
 یکتابشناخت وندیاستناد، پ اد،دیروهم ،یسندگینوهم قیاز طر توانیها را مشبکه نیاصهالحات استفاده شود. موارد موجود در ا ای یدیکل
 به هم متصل کرد. یاستنادهم یوندهایپ ای
و  ییاکرد بزرگنم. عملیچگال و تجسم ی: تجسم شبکه، تجسم همپوشاندهدینقشه را ارائه م کیسه تجسم از  ها.تجسم و کاوش نقشه -

 س .ا یورد ضرورهزاران م یبزرگ حاو یهاشهکامل کاوش شود که هنگام کار با نق اتیتا با جزئ دهدیبه نقشه اجازه م شیمایپ
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 ها و بحثافتهی
 تمهالعادر  عشایر عموضونشینی و به کوچ توجهسیر صعودی  دهندهنشان شدهجستجو دواژهیکلبا  راستاهمو مرتبط  منابع بررسیور و مر

 لحاای در هیندافزصورت به تحقیق عموضو با مرتبط علمی اسناد انتشار نشان داده اس  3 شکل که طورنس . هماامختلف پژوهشی و مروری 
 مهالعات در سال مدتوتاهکسند علمی شروع شده اس . با رشد منفی  115مهالعات مربوط به عشایر با تعداد  1999در سال س . ا شگستر
وقفه  2009-2010ی هاسالله ادامه داشته اس . در فاص 2008، روند صعودی و گسترش مهالعات شدت گرفته و این روند تا سال 2002

له اهش اندک مهالعات در فاصکروند صعودی مهالعات ادامه پیدا کرده اس . پس از  2011کوتاهی دوباره پیش آمده اس  تا اینکه از سال 
در  گریدعبارتبهرسیده اس .  2021مقاله در سال  678ایجاد شده و به تعداد  2018رشد سریعی در مهالعات سال  2017تا  2016ی هاسال
 صدی داشته اس .در 57/489نشینی در جهان رشد سال، مهالعات کوچ 23فاصله 

 2022تا  1999 لسااز  نشینیکوچ با مرتبط علمی دسناا نشر سیر .3 شکل
 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: )منبع

 
بر اساس  تا شد ایجاد هاس دادهنقشه بر اسا کی ادجیا نهیگز شود. جادیا یکتابشناخت یهانقشه بر اساس داده کدر ابتدا الزم اس  ی

ها از داده در قدم بعدی .دگرد جادیا ینقلهم نقشه ای یاستناد، جف  کتابشناخت ،یدیکلمه کل یروهم ،یسندگینوهم ،یشناختکتاب یهاداده
که در این مهالعه  اس  RefWorksو  RIS ،EndNote: ، شاملشدهیبانیپشت یهالیانواع فا ه شدند.مرجع خواند ی ریمد یهالیفا

 رکوردی بود فراخوانی گردیدند. 8ک فایل رکوردی و ی 100فایل  7که شامل  RISبا فرم   شدهرهیذخی هالیفاذکر شد  قبالًکه  گونههمان

از  کیهر  یبرا کنند.یبرآورده م ه راآستان ،کلمه 84 ،یدیکلمه کل 2999 ازتکرار اس  که  5ی در این مهالعه دیکلمه کل کیحداقل تعداد تکرار 
 .ندنتخاب شدکل ا وندیپقدرت  نیشتریبا ب یدی. کلمات کلشودیمحاسبه م یدیکلمات کل ریزمان با ساهم یوندهایقدرت کل پ ،یدیکلمه کل 84

. قرار گرفته اس تبه نخس  در ر 29 یت ارتباطرخداد و قدر 40تعداد با « یدامدار»واژه کلیدمشاهده اس ، قابل 1 طور که در جدول همان
، 20 یارتباط درجهر و تکرا 14و  17 ،31با  بیبه ترت «یاسیس یشناسبوم» ،«یدوره هولوسن کشاورز»، «ییآب و هوا راتییتغ»کلیدی  واژگان
ر د کلیدی واژگان دیگربا  یشتریب و رخداد ارتباطی قدرت شدهواژه انتخابکلید 10تعداد  گریدانیبند. بهاهقرار گرفت بعدی هایدر رتبه 11و  12

 (.1اند )جدول داشته 1999 -2020 زمانیدر بازه  ریحوزه مهالعات عشا
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 1999 -2020زمانی  نشینی در بازهکوچ ی پربسامد در مطالعات مربوط بههادواژهیکل .1جدول 

 رتبه درجه ارتباط رخداد واژه
 1 00/29 40 دامداری

 2 00/20 31 تغییرات آب و هوایی

 3 00/12 17 دوره هولوسن کشاورزی

 4 00/11 14 شناسی سیاسیبوم

 5 00/11 16 آسیای مرکزی

 6 00/11 12 حفاظ 

 7 00/10 16 زداییبیابان

 8 00/7 10 تعارض

 9 00/7 10 یسالخشک

 10 00/6 7 رویهچرای بی
 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: )منبع

 
 ان،وعناز  برگرفته یکلید نگاواژ نقشه ترسیم نشینی باید گف کوچ یهاهشوپژ یکلید نگاواژ ادیخدر هم نقشه نگاش در خصوص 

مهالعات مذکور در  نگاواژکلید ینا یهابههرا ترسیم نتیجه کهس  ا هشدداده  ننشا 4 شکلدر  منابع تمامیدر  رجمند گانواژکلیدو  هچکید
 مانندیگر د رگبز یهاهگر با آن،فاصله  نیترکیو در نزد س ا( Pastoralismدامداری ) واژهکلید دهندهنشان میانه نقشهدر  رگبز هگر اس .

واقعی   ینا گرنمایش ی مختلفهانگد. رندار ار( قرHolocene( و دوره هولوسن کشاورزی )Climate changeیی )آب و هوا راتییتغ
 جیوخر 2 ولجد .دارای هم رخدادی هستندزرد و قرمز  بنفش ،بیآ ،سبز یهارنگ تکلما یگرد با یادر شبکه یدامدار مثالعنوانبه که هستند
  .داده اس ننشا هشدشمارش یهاخوشه قالبرا در  کتشافیا دیکررو با نگاواژکلید ادیخدرهم شبکه تحلیل
 

 1999 -2020 زمانیدر بازه  نشینیکوچ مربوط بهمطالعات  با مرتبط نگاواژکلید یبندخوشه .2 ولجد

 یکلید نگاواژ یبندهخوش

 کلیدواژه( 115) 1خوشه  خوشه

 کشاورزی واژگان
تنوع 
 زیستی

 توسعه حفاظ 
امنی  
 غذایی

فرسایش 
 زمین

 نیزم
 یخوار

کاربری 
 زمین

تغییر 
 کاربری

 معیش 
چرای 
 رویهبی

 پایداری ساحل بارندگی
گردشگر
 ی

 5 10 6 6 7 9 5 7 5 8 6 8 12 7 14 فراوانی

 لیدواژه(ک 79) 2 خوشه خوشه

 چرا  علفزار زاییبیابان هواوتنوع آب  خشک واژگان
 ریتأث 

 انسانی
 خشکمهین ازدورسنجش مراتع اکولوژی نشینیکوچ 

جلگه وسیع  
 درخ بی

 5 7 9 5 5 9 6 7 6 10 5 5 فراوانی

 کلیدواژه( 89) 3خوشه  خوشه

 عصر برنز واژگان
مراسم 
 تدفین

 آسیای مرکزی
اوایل عصر 
 آهن

 فرهنگ پازیریک عشایر نوسنگی مغولستان میانسالی اقستانقز
مفاهیم 
 )معناشناسی(

 ونگنویخ

 5 5 7 4 6 15 5 10 5 16 6 5 فراوانی

 کلیدواژه( 70) 4خوشه  خوشه

 سودان حقوق مالکی  سازیخصوصی دامداران دام تحرک مالکی  زمین اتیوپی تحصیالت تعارض واژگان

 6 6 6 5 7 9 8 8 5 10 فراوانی

 کلیدواژه( 110) 5خوشه  خوشه
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 یکلید نگاواژ یبندهخوش

 زداییجنگل چین کامرون واژگان
اراضی 
 خشک

تغییر 
 کاربری

 مهاجرت دامداری
شناسی بوم

 سیاسی
 پذیریآسیب ریسک

 6 5 12 8 40 5 8 7 14 5 فراوانی

 کلیدواژه( 52) 6خوشه  خوشه

 سیبری روسیه بومی هندوستان هوی  حکومتی حکوم  جنسی  واژگان

 6 5 6 9 6 7 5 8 یفراوان

 کلیدواژه( 54) 7خوشه  خوشه

 آبیاری هولوسن یسالخشک کشاورزی باستان انهباق واژگان
گر
 ده

 پوشش گیاهی

 5 8 5 16 9 5 6 فراوانی

 کلیدواژه( 59) 8خوشه  خوشه

 ی(آورتابی )ریپذانعهاف فقر کنیا نهادها تخریب آفریقا واژگان

 11 7 11 6 7 17 فراوانی

 کلیدواژه( 36) 9خوشه  خوشه

 فرهنگ تغییرات آب هوا واژگان

 5 31 فراوانی
 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: )منبع

 

 
 1999 -2020نشینی کوچ مربوط به مطالعات انتشاریافته عناویناز  برگرفته نگاواژ کلید ادیخدر هم نقشه .4 شکل

 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: )منبع

 

نقشه مربوط  نمایش داده شده اس . 5 در شکل یزمان فیبر اساس ط نشینیکوچ هایپژوهش ی مهالعات ومنقشه عل تهور و تحول شینما

 یواژگاندیکل های تحقیق،افتهی اساس. بر داده شده اس نشان  ریپنج سال اخ یزمان فیاساس ط حوزه براین واژگان در دیکل یبه دگرگون
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 دیکلاز جمله  (semi- aridخشک )( و نیمهdesertificationزایی )(، بیابانAfricaیقا )، آفر(Holocene) یدوره هولوسن کشاورز همچون
این در حالی اس   اند.مهرح بوده نشینی و عشایرکوچ هایدر حوزه پژوهش میالدی 2011 -2012های در فاصله سال هستند که گان مهمیواژ

ی اس  که ابرجستهواژه نوظهور و  (Climate changeکلیدواژه تغییرات اقلیمی ) 2016میالدی به بعد و در سال  2015که از نیمه دوم سال 
 ی و فرهنگ هم پیوندی خاصی ایجاد کرده اس .ریپذانعهاف، تعارضبا واژگان کشاورزی، 

 

 
 2011 -2016 یزمان فینشینی بر اساس طکوچ ی مربوط بههامطالعات و پژوهش یتحول و تطور نقشه علم شینما .5 شکل

 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: )منبع

 
تبط با آن مر یو نظر یفکر یهاشرطشیو پ هاانیشناخ  بن ازمندین شدن،یجهان ریمنظور عقب نماندن از حرک  فراگجهان به یکشورها
اس  که سرع   ریگچشم یمانز ژهیور بهام نیو تکامل اس . ا رییدر حال تغ وستهیپ ،یبشر یهادانش گریهمانند د ایدانش جغراف اتیهستند. ادب

 ،یارشتهانیچندسونگر و م یهالیطور خاص، به تفکر و تحلرا به دانانیطور عام و جغرافرا به یعلوم انسان شمندانیاند ،یجهان والتو تح رییتغ
 یندر ا تحقیق تموضوعا ؤثرترمو  یبصر بیینتای (. بر93: 1392)فنی،  داردیها وا ممؤثر بر آن یهانظام سازوکارها و شتریشناخ  ب یبرا
 نتایج ییدکل کلمه تجسم ایبر گزینه ینچراکه ا گردید دهستفاا مربوط ارفزامنردر  دفرمنحصربهای خوشه چگالی نقشه گزینهاز  ،مینهز

 نیاوارف هرچهرد. دا بستگیآن  افرطا عناصرو وزن  ادتعد به عنصر یک چگالیای، خوشه چگالی هونقشدر . دارد دبررکا نمازهم یبندخوشه
(. 24: 1401 ،یو رضوان یمانی)سل بایدمی رظهوو  پیوندموردمهالعه  زهحودر  یترداغ تحقیقاتی تموضوعا یابد یشافزا یکلید تکلما مانیزهم
 تهوهس ییدکل نگاواژ ورمر که اس  پدیدار شدهنشینی کوچ یهامهالعات و پژوهش با مرتبط هشیوپژ متراکم و نقشه چگال 9تعداد  6 شکلدر 
 .باشد افق متصور در نشینیمربوط به کوچ یهاهشوپژ و مهالعات ایبر پرارزش هنمایرا تواندیآن م
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 1999 -2022 یزمان فینشینی بر اساس طمربوط به کوچ یهاپژوهش ینقشه چگال .6 شکل

 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: )منبع

 

 گیرینتیجه
 یموضوع خاص یژگیه، وحرک  و منهق ط،محی –ن همچون نحوه استقرار، مکان، کنش متقابل انسا وند،یهم پ یافزا به مقوالتپرداختن هم
اس   یجستار آن، یستیچ وچرا دربارهچون اس ،یدانش جغراف نیادیبن هیمادرون «ییایجغراف یفضا»را رقم زده اس . ازآنجاکه  ایدانش جغراف
و به سه شاخه  مسکن بوده یایرافاز جغ یشیاس  که گرا ییروستا یایجغراف نه،یزم نیدر ا یپژوهش یاز قلمروها یکیضرورت دارد.  هکه هموار
 طینسان با محاس  که از رابهه ا یشناسمردم و یفرهنگ یایعمده جغراف یهادهیاز پد ی. کوچندگشودیم مینشینی تقسو کوچ ییو روستا یشهر

و  ییستارو یایغرافمهرح در ج یهاگف  گرچه مباحث و پژوهش دیبا .رودیبه شمار م ع یانسان در طب ینوع زندگ نیترنشئ  گرفته و ساده
مهالعات  ،ینیو ع یعلم یکه به سبک یاند، لکن فقدان پژوهشبرخوردار بوده یاریاز تنوع بس ریاخ انینشینی در سالکوچ یایباألخص جغراف

 یارشته بر نیدانش در ا یار فکرحاضر، ساخت حالدر  کهیطور؛ بهحوزه گسترده را تح  تتبع قرار دهد محسوس اس  نیا یالمللنیب
مهم  یهاو از روش رودیبه شمار م یرخدادهم یهالیاز انواع تحل یکی یواژگانهم لیتحل. س یشده نن واضح و شناختهاپژوهشگران چند

 داتیتول شتاب .رودیمبه کار  یماعو علوم اجت هیپا و مشکالت در علوم هاشهیاند م،یمفاه انینگاش  رابهه م یبوده که برا یسنجکتاب
 ،یشصوالت پژوهت، کتب و محمقاال نیا دیتول یو روندها  یوضع یاس  که مهالعه و بررس ادیز یقدرمختلف به یهادر حوزه یپژوهش

درواقع  یسنجعلم نکهیام اس ؛ ضمن انجها در حال اها و رشتهو در تمام حوزه شودیم ادیاز آن  یسنجموضوع مهالعه اس  که با عنوان علم
 یعلم یهاپژوهش یسنجالعه علممنابع مختلف نشان داد مه یاس . بررس یاز رشته کتابدار یلیتحص رشاخهیز کیرشته و  کی خودیخودبه

نشینی نقش کوچ یایرافی جغتحلیل جریان علم نیداخته نشده اس ؛ بنابراحال به آن پراس  که تابه یموضوع ینینشکوچ یایدر حوزه جغراف
 .کندهای مهم پژوهشی ایفا میحوزه ناساییاساسی در ش

 یالدیم 2022سال  یلا 1999از سال  رک یدانسیسا یعلم گاهیاسناد مرتبط موجود در پا یهافراداده ،یدر ابتدا به روش تمام شمار
مدرک بود  12684حوزه در جهان شامل  نیا تدایسال( تعداد تول 23) شدهفیتعر یشد. در بازه زمان لتریف رمرتبطیغ یهانهیشدند و گز یریآمارگ

روند  قیتدق یبه دس  آمدند. برا رذکوم هپایگا یجستجو ارنودر « Nomadic» واژهکلید دنکروارد  باو  انعنو فیلداز  دهستفاا باها که داده
از لحاظ عنوان تعداد  ،یو مرور یوهشمقاله پژ گروه 2اظ نوع مقاله تعداد . از لحدیمهلوب اعمال گرد جهیبه نت دنیرس یبرا ییلترهایمهالعه ف

 لیو تحل یشده و جه  فراخوان ییشناسا جه،ینت 771با تعداد  1999 -2022 یهادر فاصله سال یحوزه موضوع 6در  و هینشر نوانع 11
 .دیگرد رهیافزار ذخنرم طیدر مح یسنجعلم
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 تالعامهدر  ریعشا عموضونشینی و به کوچ توجه یصعود ریدهنده سشده نشانجستجو دواژهیاستا با کلرو هم مرتبطمنابع  یو بررس مرور
 واژهدیداشته اس . کل یدرصد 57/489نشینی در جهان رشد سال، مهالعات کوچ 23در فاصله  کهیطوربه. س ا یو مرور یمختلف پژوهش

 ،«هولوسن»  ،«ییآب و هوا تراییتغ» یدیدر رتبه نخس  قرار گرفته اس . واژگان کل 29 یرخداد و قدرت ارتباط 40تعداد  اب« یدامدار»
 10تعداد  گریدانیباند. بهقرار گرفته یبعد یهادر رتبه 11و  12، 20 یتکرار و درجه ارتباط 14و  17، 31با  بیبه ترت «یاسیس یشناسبوم»
اند. داشته 1999 -2020 یاندر بازه زم ریه مهالعات عشادر حوز یدیواژگان کل گرید با یشتریو رخداد ب یشده قدرت ارتباطانتخاب واژهدیکل

 نیترکیو در نزد  سا یدامدار واژهکلیددهنده نقشه نشان انهیدر م رگبز هگرصورت اس  که  نیبه ا یکلید نگاواژ ادیخدر هم نقشه نگاش 
 ،ن هولوسنهمچو یواژگاندیکل ق،یتحق یهاافتهیدارند. بر اساس  ارقرو هولوسن  ییآب و هوا راتییمانند تغ یگرد رگبز یهاهگربا آن،  فاصله
 یهادر حوزه پژوهش یالدیم 2011 -2012 یهاله سالهستند که در فاص یگان مهمواژدیخشک از جمله کلمهیو نیی زاابانیب ،قایآفر
ه واژ  یمیاقل راتییتغ دواژهیکل 2016به بعد و در سال  یالدیم 2015م سال دو مهیاس  که از ن یدر حال نیاند. امهرح بوده رینشینی و عشاکوچ
نقشه  9 دتعدا  یدرنها کرده اس . جادیا یخاص یوندیپو فرهنگ هم یریپذتعارض، انعهاف ،یاس  که با واژگان کشاورز یاو برجسته وظهورن

 هنمایرا تواندیآن م هسته یکلید نگاژوا ورمر کهشده اس   دارینشینی پدکوچ یهامهالعات و پژوهش با مرتبط هشیوپژچگال و متراکم 
 .باشدنشینی در افق متصور مربوط به کوچ یهاهشوپژمهالعات و  ایبر زشپرار
 

 منابع
ات فصلنامه مطالعی، نجسعلم کردیبا رو یانسان یهاسکونتگاه یزیرمجله مطالعات برنامه یفیهم تأل یشبکه اجتماع میو ترس یکاو(. متن1396حامد ) ی،رنگب

 .463 -480 ،(2) 12 ،یانسان یهاسکونتگاه یزیربرنامه

 یسنجمه علمفصلنا(. ایحوزه جغراف یها: فصلنامهی)مطالعه مورد یزنان در مقاالت علم یسندگینو گاهیجا لیوتحلهیتجز (.1399) بهنوش ی،مود ؛آرمان ی،بهار
 .45 -53، (2) ۷ ،کاسپین

 ،نسیوب آو سا یطالعاتا گاهیدر پا تیریمد یحسابدار یهاپژوهش یعلم انیجر لی(. تحل1399) بهیط ی،نیزارع زرد ؛فاطمه ،راد یمگرا ی؛عل دیس ی،نیحس

 .125 -142 ،(4۷)13 ،تیریمد یفصلنامه حسابدار

: یوردمستانه مطالعه مزتابستانه و  یهارارگاهقو  کوچ ریها در طول مسآن یآن در نظام سکونتگاه ریو تأث ریعشا یزندگ وهیش لیتحل (.1399) اکبریعلی، دریح

 .۷3 -88، (169) 39 ،روستا طیفصلنامه مسکن و مح ،راحمدیبو ریعشا

: یمورد کوچ )مطالعه یدر معمار یتو معناشناخ یرفتار ،یمفهوم قلمرو در سه حوزه کالبد یبازشناس (.139۷) غزال ،راد یانصار ؛قاسم ی،مطلب ؛اکبریعل ی،دریح

 .10۷ -124، (161) 3۷ ،روستا طیفصلنامه مسکن و مح ،(راحمدیبو ریعشا

فصلنامه . (یشرق جانیآذربا هیققره یری: جشنواره منطقه عشای)مطالعه مورد یریعشا یتوسعه گردشگر یدیکل یهاشرانیپ یی(. شناسا1400) لیعق ی،خالق
 .13۷-154 ،(2)1 ،نانینشقلمرو کوچ یزیرمطالعات برنامه

 (. مبانی جغرافیای روستایی، تهران: سمت.1391عباس )سعیدی، 

فصلنامه  ی،انسان یایجغراف یهاپژوهش تیریمد یبرا نینو یکردیرو ی: معرفییگرا یشبکه دانش فرامحل لی(. تحل1401محمدرضا )ی، رضوان ؛عادل ی،مانیسل
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ABSTRACT 
Introduction Synonym analysis is one of the types of co-occurrence analysis and is one of the important 

methods of bibliometrics that is used to map the relationship between concepts, ideas, and problems in basic 

sciences and social sciences. 

Methodology The scientometric study of scientific research in the field of nomadic geography is a subject 

that has not been addressed so far; Therefore, the analysis of the scientific flow of migration geography can 

play an essential role in identifying important research areas. 

Geographical area of research Using full enumeration method, metadata of related documents available 

in ScienceDirect scientific database from 1999 to 2022 were counted and irrelevant options were filtered. In 

the defined period of time (23 years), the number of productions in this field in the world included 12,684 

documents, which data were collected by using the title field and by entering the keyword "Nomadic" in the 

search bar of the mentioned database. 

Results and discussion In terms of article type, 2 types of research and review articles, in terms of title, 11 

publication titles in 6 subject areas between 1999-2022 with a total of 771 results were identified and stored 

in the VOSviewer software environment for retrieval and scientometric analysis. 

Conclusion Holocene, Africa, desertification, and semi-arid are key words that have been mentioned in the 

field of migration between 2011-2012. Since 2016, the keyword of climate change is an emerging and 

prominent word that has created a special connection with the words of agriculture, conflict, resilience and 

culture. Finally, the number of 9 maps was condensed and it became clear that the review of its core 

keywords can be a valuable guide for studies related to nomadism in the future. 

 
 

KEYWORDS: Rural geography, Nomadic Geography, Nomads, Bibliography, Scientometric, 

VOSviewer.  

                                                 
*  Corresponding Author:                                                                                  khaleghi567@tabrizu.ac.ir 

http://www.jsap.ir/

