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توسعه گردشگري (مطالعه موردي  :شهرستان ساري)
مهسا مقيميان 1،سيد محسن حسيني 2،حسن
تاريخ دريافت  95/12/15 :تاريخ پذيرش :
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چکيده
صنعت توريسم با درآمد ساالنه نزديک به  1000ميليارد دالر در جهان ،يکي از مهمترين پديده هاي
قرن حاضر است كه عالوه بر فقرزدايي ،عدالت گستري و اشتغال زايي ،درآمد بااليي را ايجاد كرده و
براي فقرا نيز ايجاد شغل ميكند .براساس آمار منتشره سازمان جهاني توريسم ،تعداد گردشگران در
سطح جهان از سال  1950تاكنون  36برابر شده است .به طوريکه از 25ميليون نفر در سال ، 1950
به حدود  1018ميليون نفر در سال  2010افزايش يافت .لذا با توجه به اينکه يکي از مولفه هاي تاثير
گذار در دنيا براي جذب گردشگر ،نقش مکان هاي باستاني است و تقاضاي مردم براي بازديد از مناطق
باستاني بستر مناسبي براي جذب گردشگر فراهم آورده است و همچنين شهرستان ساري با وجود جاذبه
هاي تاريخي منحصر به فرد با قابليت هاي شناساندن فرهنگ ادوار گذشته  ،نقش بسزايي در ايجاد
پتانسيل گردشگري خواهد داشت لذا در اين تحقيق با استفاده از تئوري وزن– شاهد دمپستر– شيفر
كه يک تئوري ايجاد شده بر پايه پتانسيل حضور ،عدم حضور وحضور -عدم حضور شواهد مي باشد به
مکان يابي مکان هاي باستاني شهرستان ساري اقدام شده است .نتايج نشان ميدهد كه عالوه بر مکان
هاي حال حاضر شناسايي شده ،محدوده هايي وجود دارند كه داراي پتانسيل بااليي از نظر حضور مناطق
باستاني مي باشند كه مي بايست جهت بررسي بيشتر با استفاده از گمانه زني هاي باستان شناسي بر
اساس ساير شواهد نسبت به درستي آزمايي آن اقدام نمود.
کلمات کليدي  :گردشگري ،مناطق باستاني ،تئوري دمپستر– شيفر  ،پتانسيل يابي  ،شهرستان
ساري

 ،- 1كارشناسي ارشد جغرافيا گرايش برنامه ريزي توريسم ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري ،ايران
 ،- 2استاد و عضو هيات علمي ،گروه منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس
(- 3نويسنده مسئول) ،استاديار و عضو هيات علمي گروه جغرافيا دانشگاه تربيت مدرس ahmadineka@yahoo.com
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مقدمه
گردشگري مفهومي بسيار گسترده در ابعاد
مختلف اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي پيدا
كرده و به يک صنعت بدل شده به طوريکه از
آن به عنوان صادرات نامرئي كه مركز اقتصادي
آن در شهرها هست ،نام ميبرند(يغفوري و
آقايي .)1390،به طوري كه بسياري از كشورها
به ويژه در كشورهايي كه به اصطالح توسعه
يافته محسوب مي شوند ،اين صنعت را به
عنوان منبع اصلي درآمد ،اشتغال ،رشد بخش
خصوصي و توسعه زيربنايي مي دانند .از اين
منظر ،اين گونه تحليل مي شود كه صنعت
گردشگري تا پايان دهه آينده ،در صدر جدول
صنايع پر درآمد جهان قرار مي گيرد و انتظار
مي رود كه بيش از چهل درصد اشتغال جهان
را به خود اختصاص دهد .اين صنعت با داشتن
اثرات مثبت عميق و متقابل اقتصادي،اجتماعي
و فرهنگي از بخش هاي مهم و حياتي هر كشور
محسوب مي شود .كشور ما ايران نيز به لحاظ
جاذبه هاي گردشگري نمي تواند از اين قاعده
مستثنا باشد ،اما آنچه در توسعه اين صنعت در
ايران قابل نقد و واكاوي است ،سهم ناچيز ايران
در توسعه گردشگري با تمامي امکانات مي
باشد .شکي نيست كه عوامل مختلفي چون
مسائل سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي،
مذهبي و غيره مي تواند در سهم ناچيز و اندك
جمهوري اسالمي ايران و عدم توسعه اين
صنعت در كشور نقش داشته باشد (.پژوهشنامه
توسعه گردشگري .)1390 ،لذا جهت استفاده از
اين پتانسيل هاي موجود بايد بصورت مدبرانه،
بهترين بهره گيري از آن شود .هر چند كه ايران
در سال  1385حدود  13ميليون نفر گردشگر

داخلي و تعداد  2171699نفر گردشگر خارجي
را پذيرا بوده است با اين وجود ،هنوز جهت
توسعه ي اين صنعت در اول راه قرار داريم(فالح
تبار ومديري . )1390 ،شناخت انواع گردشگري
و برنامه ريزي به جهت استفاده از قابليت هاي
پذيرش گردشگر توسط هر يک از آنها به عنوان
اولين گام در مديريت گردشگري مي باشد و
شايد بررسي در انواع گردشگري ما را به سمتي
سوق دهد كه به اين نتيجه برسيم كه ايران
اسالمي با داشتن غناي باالي فرهنگي  ،داراي
سهم بسيار ناچيزي از اين بخش از گردشگري
در سبد كلي گردشگري مملکت مي باشد و اين
موضوع با بررسي وضعيت استان مازندران( دارا
بودن  672اثر تاريخي شناسايي شده) و بطور
ويژه شهرستان ساري( دارا بودن  75نقطه
تاريخي ثبت شده و  264نقطه باستاني حتمي
و شناسايي شده كه هنوز ثبت نشده اند) مي
تواند عدم توجه به جايگاه بي نظير شهرستان
ساري در راه توسعه صنعت توريسم فرهنگي را
نشان دهد لذا با اندك كنکاش در نقش
گردشگري فرهنگي علي الخصوص مناطق
باستاني به عنوان بخش اصلي جذب گردشگر در
دنيا و توجه بيشتر به ظرفيت هاي اشاره شده
استان و شهرستان ساري  ،موضوع شناسايي
مکان هاي باستاني به عنوان ابزاري جهت
كاووش مکان هاي باستاني از اولويت هاي جذب
گردشگر خواهد بود چرا كه تقاضاي مردم براي
بازديد از مناطق باستاني بستر مناسبي براي
جذب گردشگر فراهم آورده است (سيد علي پور
و اقبالي .)1390،هر چند در راستاي مديريت
فعلي  ،مکان هاي باستاني شناسايي شده از
اولويت برنامه ريزي جهت جذب گردشگر
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برخوردار مي باشند و مدتي است كه كاووش
هاي باستاني برنامه ريزي شده اي در كشور و
استان با استفاده از تجربيات دانشمندان مشهور
اين حوزه انجام نگرفته است ليکن با توجه به
ارتباط آماري موجود بين ميزان مکان هاي
باستاني كشورهاي داراي تمدن كهن با ميزان
جذب گردشگر آنها اين واقعيت مشخص خواهد
شد كه پتانسيل يابي مکان هاي باستاني كاووش
نشده استان علي الخصوص شهرستان ساري
جهت ايجاد بستري براي شروع عمليات كاووش
از ضرورت هاي بايسته گردشگري پايدار در اين
بخش مي باشد .لذا در اين پژوهش سعي شده
است تا با استفاده از اطالعات پايه اي نقشه اي
مورد نياز نظير نقشه مکان هاي باستاني شناخته
شده  ،نقشه سکونتگاههاي رسمي ،نقشه منابع
آب سطحي  ،نقشه راههاي دسترسي و غيره به
بررسي پتانسيل شهرستان ساري به جهت وجود
مکان هاي باستاني احتمالي پرداخته شود و در
اين راستا با توجه به دو فاكتور  ،هزينه بر بودن
كاووش به جهت شناسايي مکان هاي باستاني و
عدم دقت و اطمينان كافي به معيار ها و
اطالعات مورد استفاده در شناسايي مکان
باستاني شناخته نشده ،اين مطالعه رويکردي با
استفاده از تئوري وزن – شاهد دمپستر -شيفر
را جهت شناسايي مکان هاي باستاني كشف
نشده يا كشف شده و داراي پتانسيل كاووش
مورد استفاده قرار داده است .
ارزيابي الگوهاي فضايي در باستان شناسي
توسط تعدادي از محدوديت ها مختل مي شود
كه يکي از جدي ترين آنها عدم قطعيت ذاتي –
زماني بسياري از سوابق باستان شناسي مي
باشد (كراما و همکاران .)2010 ،بسياري از

برنامه هاي تحقيقاتي شامل نظريه هاي
احتمالي جهل در انواع مختلف آن مي شود.
جهل تصادفي به بهترين شکل توسط نظريه
سنتي احتمال توصيف شده است با اين حال
اين مورد براي جهل موضوعي ( نظريه بيزين)
مناسب نيست .نظريه دمپستر -شيفر يک
كليتي از تئوري بيزين مي باشد كه فضايي را
براي بيان جهل در مديريت عدم قطعيت ايجاد
مي كند  .بر خالف روش بيزين  ،نظريه شواهد
دمپستر – شبفر ،روشي را براي محاسبه ميزان
صراحت علل احتمالي ناشناخته و منابع
اطالعات ناهمگن به جهت شناسايي حداكثر
احتمال وجود مکان هاي باستاني فراهم مي كند
 .مزيت عمده اين روش كمي كردن نظر كاربر
مي باشد(مويسياديس و همکار  .) 2010 ،البته
در روش هاي مدل هاي پيشگو با استفاده از
منطق استفاده از اليه هاي اطالعاتي فازي و
تركيب آنها بر اساس ژئومرفولوژي  ،نوع خاك و
نزديکي به مناطق باستاني براي شناسايي نهايي
مناطق باستاني استفاده شده است كه با توجه
به نقص برخي از اطالعات موجود و به منظور
كاهش اثرات نقص اطالعات در نتايج مطالعات ،
در اين تحقيق ،ترجيح داده شد تا از تئوري
موصوف به عنوان يک تئوري موثر استفاده
شود(دي وريس.) 2008،

مواد و روش ها :
منطقه مورد مطالعه:
شهرستان ساري يکي از شهرستان هاي استان
مازندران و مركز آن به شمار مي آيد .شهرستان
ساري با وسعت حدود  3685/3كيلومتر مربع
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قرار دارد .اين شهرستان از شمال به درياي خزر
 ،از شرق به شهرستان هاي نکا و بهشهر و از
غرب به شهرستان هاي جويبار  ،قائم شهر و
سوادكوه از جنوب و جنوب شرقي به رشته كوه
هاي البرز و استان سمنان محدود مي شود.

معادل  15/51درصد مساحت استان را به خود
اختصاص داده است  .شهرستان ساري كه در
مركز استان مازندران واقع شده است در
موقعيت جغرافيايي  53درجه و  5دقيقه طول
شرقي و  36درجه و  34دقيقه عرض شمالي

▼

▼

شکل  -1موقعيت شهرستان ساري در مازندران (ماخذ ،اداره كل حفاظت محيط زيست مازندران)

در نقشه هاي جغرافيايي منتشر شده ي مربوط
به روزگار هخامنشيان  ،در تمامي كناره ي

جنوبي درياي مازندران تنها نام يک شهر  ،و آن
نيز زادراكارتا (ساري) آمده است .در اين نقشه
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ها از زادراكارتا به عنوان مركز ايالت يا ساتراپ
هركانا ياد شده است .همچنين نام اقوام ساكن
منطقه  ،تپوريها و ماردها آمده است .مکان
جغرافيايي شهر زادراكارتا دقيقا با جايگاه كنوني
شهر ساري همخواني دارد و رودخانه تجن از
وسط اين شهر مي گذرد (ملگونف  ،1364،ص
 .)96در شماري از منابع افزون بر زادراكرته يا
زادراكرتا  ،نام فناكه را نيز به ساري منسوب
كرده اند  .همچنين گروهي نيز بر اين باورند كه
نام باستاني شهر ساري  ،سيرينکس بود  .آن ها
براي اثبات ديدگاه خود از سکه هاي به دست
آمده از روزگار اشکانيان بهره مي بردند  ،جايگاه
ضرب اين سکه ها شهر سيرنکس بود كه اين
گروه از پژوهشگران جايگاه آن را همين شهر
ساري امروزي مي دانند(اسالمي،1372 ،
ص .)70اشپيگل ،شرق شناس و نئونازيست
آلماني آورده كه نام ساري كنوني برگرفته از نام
قوم سائورو بوده كه پيش از هجوم اقوام آريايي
به ايران در شهر باستاني اسرم ،كه هم اكنون نام
دهي در  10كيلومتري ساري است ،زندگي
ميكردهاند .ادوارد پوالك گمان دارد كه نام
ساري دگرگوني واژگاني سادراكارتا ميباشد.
ساري يکي از شهرهاي باستاني ايران و
دارالملک تاريخي مازندران است  .قدمت اين
شهر به پيش از اسالم مي رسد  .در نزديکي اين
شهر در رستم قلعه ظروف و اشيايي به دست
آمده كه شبيه اشياء ماقبل تاريخ است .در

روستاي جامخانه ساري اخيرا  34ظرف سفالي
مربوط به هزاره پيش از ميالد كشف شد .در
واقع مي توان گفت كه ساري از آبادي هاي
قديم تبرستان بوده و مركزيت داشته و اين
سيادت خود را به صورت ميراث تاريخي هنوز
حفظ كرده است.در مورد پيشينه تاريخي شهر
ساري مي توان گفت كه گرچه برخي محققين
بنياد شهر ساري را از اقدامات فرخان بزرگ مي
دانند ،ولي با مرور تاريخ مازندران مي توان باور
داشت كه ساري كنوني بر روي اليه هاي شهري
ساخته شده كه از قرون ماقبل از اسالم مركز
ايالت شمالي ايران بوده است .بر اساس روايت
تاريخ نويسان يوناني در زمان هخامنشيان
پايتخت تمدن هيركانيا و به نام زادراكارتا بوده
است .پس از حمله اسکندر مقدوني آن شهر در
آتش با خاكستر يکسان گرديد (اين اقدام
اسکندر به واضح نشان از وجود تمدن پيشرفته
آن زمان در آن شهر را مي دهد) و طبق سياست
هاي اسکندر مقدوني شهري جديد در كنار آن
ساخته گشت و نام آن را تمبراكس (سيرينکس)
كه نام يکي از سرداران سپاه اسکندر بود نهادند.
بر اساس تحقيقات باستان شناسان در زمان
ساسانيان تمدني بزرگ در اين ناحيه بوده است.
چنانکه در زمان احداث خط راه آهن و حفاري
هاي مربوط به آن كوزه ها و سفالهاي مربوط آن
زمان بدست آمد.
روش کار :
 آماده سازي اليه هاجهت اجراي مدل وزن – شاهد دمپستر – شيفر
نياز به آماده سازي اليه هاي جغرافيايي معيار
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هاي مورد استفاده براي مدل سازي مي باشد
كه اين معيارها بر اساس مرور ساير منابع علمي
كه بر اساس رويکرد فوق به مکان يابي مناطق
باستاني پرداختند و همچنين بر اساس بررسي
همبستگي معيارهاي مورد نظر با مناطق
باستاني موجود با استفاده از روش هاي مختلف
انتخاب شدند .اليه ها ي مورد نظر زير بر اساس
بررسي روش هاي فوق جمع بندي و مورد
استفاده واقع شدند  :اليه مکان هاي باستاني
موجود ،اليه شيب  ،اليه جهت  ،اليه مناطق
مسکوني  ،اليه رودخانه  ،اليه جاده كه البته از
برخي از اليه ها نظير اليه پوشش گياهي و غيره

شکل  -2نهايي فاصله از مناطق مسکوني

شکل  -4نقشه نهايي فاصله از جاده

در جهت كمک به تفسير وضعيت موجود و صرفا
بصورت نمايش اليه استفاده شد .اليههاي
ورودي براي اجراي مدل از اليههاي رقومي
موجود با انجام برخي عمليات اصالحي نظير،
زمين مرجع نمودن  ،رقومي نمودن  ،يکسان
كردن اندازه سلولها  ،يکسان كردن سيستم
مختصات جغرافيايي  ،يکسان كردن نوع دادهها
و همچنين استفاده از توابع قازي خاص هر يک
از معيارو تابع قاصله آماده سازي شدند كه ذيال
كليه اليه هاي آماده سازي شده نهايي نمايش
داده مي شوند(ماهيني و كامياب.)1390 ،

شکل  -3نقشه نهايي شيب
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شکل  -5نقشه نهايي فاصله از آب

شکل  -6نقشه نهايي فاصله از مناطق باستاني

شرح کلي روش
تئوري دمپستر– شيفر به عنوان تئوري تابع
اعتقادات شناخته مي شود كه خود تعميمي
است ازتئوري بيزين كه مبتني بر احتماالت مي
باشد  .از آنجائيکه تئوري بيزين براي هر سوال
نيازمند احتماالت هست  ،بنابر اين توابع
اعتقادي بيانگر درجات اعتقاد براي يک سوال يا
يک احتمال مربوط به آن مي باشد  .اين درجات

اعتقاد ممکن است خواص رياضي احتماالت را
داشته يا نداشته باشد  .اينکه چقدر ممکن است
از احتماالت متفاوت باشد وابسته به دو سوال
مطرح شده است  .اين تئوري در سال 1968
توسط دمپستر و در سال  1976توسط شيفر
توسعه پيدا كرد اما اصليت اين تئوري به قرن
 17بر مي گردد (مرادي و همکاران.)1389 ،
اين تئوري بسيار مورد توجه متخصصان هوش
مصنوعي بويژه در اوايل سال  ، 1980قرار گرفته
است .زماني كه آن ها سعي كردند از تئوري
احتماالت در سيستم هاي خبره استفاده كنند .
درجات اعتقاد تئوري دمپستر -شيفر بسيار
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مشابه تئوري فاكتور اطمينان بوده و اين تشابه،
منجر شده كه تركيب اين دو تئوري داراي
انعطاف پذيري بااليي همچون قوانين مبتني بر
سيستم باشد  .تئوري دمپستر-شيفر بدليل
انعطاف پذيري نسبي آن همواره مورد توجه
محققين قرار گرفته است  .تئوري مذكور بر
اساس دو ايده اصلي بنيان گذاري گرديده است.

 .1تعيين درجات اعتقاد براي يک سوال مبتني
بر احتماالت ذهني.
 .2تعيين قوانين دمپستر به منظور تركيب
درجات اعتقاد براي بخش هاي مستقل يک
واقعه.

شکل  -7تبيين جايگاه هر يک از شواهد در رويه دمپستر -شيفر

تئوري دمپستر شيفر شما را مجبور نمي كند
كه باوري را براي جهل يا رد فرضيه اختصاص
دهيد  .فقط جرم به زير مجموعه هايي از محيط
تعلق مي گيرد كه شما ميخواهيد به آن باور
داشته باشيد.هر باوري كه كه به هيچ زير
مجموعه اي اختصاص نيابد به عنوان ناباوري يا
بي باوري تلقي مي گردد و فقط به محيط برمي
گردد .در اين روش به طور كلي از ماژولي به نام
 Beliefدر نرم افزار ادريسي كه داراي كاربرد
وسيعي است و مي تواند منابع متفاوت اطالعات
را براي پيش بيني احتمال وقوع هر پديده
تركيب نمايد استفاده شود .از آنجا كه اين ابزار
كاربر را با روشي براي بررسي قابليت نسبي
اطالعات جمع آوري شده براي براورد ارزش
هاي اعتقاد آشنا مي سازد لذا براي بکار گيري

اطالعات غير مستند در تحليل ها مفيد است
چرا كه مي تواند نقص دانش را در خروجي
نهايي نشان و دخالت دهد  .با اين قابليت
انعطاف پذيري  ،برآورد و ارزيابي ريسک نسبي
تصميماتي كه بر اساس تمام اطالعات در
دسترس اما ناقص ايجاد شده ممکن مي شود.
روند بصورت شفاف به اين صورت مي باشد كه
كاربر شواهد موجود را با استفاده از اطالعات
كارشناسي براورد مي نمايد و شواهد را به
احتماالتي كه فرضياتي خاص را پشتيباني مي
كند و بصورت سطوح احتمال نشان داده مي
شود  ،تبديل مي كند و سپس آن ها را در ماژول
 Beliefتركيب مي نمايد موضوع مورد بحث در
اين مطالعه براورد احتمال پيدا شدن يک مکان
باستاني در هر موقعيت مکاني (هر سلول) در
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شهرستان ساري (ترجيحا منطقه اي از ساري
كه داراي بيشترين نقطه هاي باستاني باشد) مي
باشد .با داشتن اطالعاتي درباره مکان هاي
باستاني موجود و نظرات كارشناسي درباره تاريخ

و فرهنگ  ،هر كدام از شواهد به يک اليه تبديل
مي گردد كه احتمال حضور مکان در آن نشان
داده مي شود.

شکل  -8شکل شماتيک تركيب كردن اليه ها
بطور كل كاربر با استفاده از ماژول Belief

شواهد تركيب شده نتيجه اي را ايجاد خواهد
كرد كه براي پيش بيني حضور مکان هاي
باستان شناسي  ،تاثير هر كدام از شواهد بر كل
اطالعات و شناسايي مناطق براي تحقيقات
آينده مورد استفاده قرار مي گيرد  .بدين ترتيب
اين نظريه  ،چارچوب رياضي براي داده هاي
ناقص ايجاد مي كند (آن و همکاران  )1994 ،و
نقشه هاي نهايي پتانسيل يابي را ارائه مي كند.

شواهد موجود را با استفاده از اطالعات
كارشناسي بر آورد مينمايد و شواهد را به
احتماالتي كه فرضياتي خاص را پشتيباني مي-
كند و به صورت سطوح احتمال نشان داده
ميشود،تبديل ميکند و سپس آنها را در ماژول
 Beliefتركيب مي نمايد .موضوع مورد بحث در
اين قسمت  ،برآورد احتمال پيدا شدن يک
مکان باستان شناختي را در هر مو قعيت مکاني
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(سلول ها )در شهرستان ساري نشان مي دهد.
با داشتن اطالعاتي درباره مکان هاي باستان
شناسي موجود و نظرات كارشناسي درباره
فرهنگ وتاريخ منطقه ،هر كدام از شواهد به يک
اليه تبديل مي گردد كه احتمال حضور مکان
هاي باستان شناسي،تاثير هر كدام از شواهد
بركل اطالعات و شناسايي مناطق يراي
تحقيقات آينده مورد استفاده قرار مي گيرد.

نتايج
پس از اجراي مدل سازي پتانسيل يابي مکان
هاي باستاني سه نقشه توليد مي شود كه هر
يک از اين نقشه ها بيانگر واقعيتي در خصوص
كل محدوده مطالعاتي از نظر ميزان احتمال
حضور مناطق باستاني مي باشد كه هر يک از
آنها بيانگر تفاسير زير مي باشد.

شکل  -9نقشه نهايي

SARI_INTERVAL_SITE

 نقشه ميزان گواه درست با عنوان SARI_BELIEF_SITEكه نشان دهنده
ميزان شواهد قطعي و درست جهت مکان يابي
سايت هاي باستاني مي باشد
 نقشه ميزان گواه شاهد درست-نادست باعنوان  SARI_PLUSE_SITEكه نشان
دهنده مقداري از شواهد است كه فرضيه سايت
را رد نمي كنند.در حقيقت مقدار اين گواه نشان
دهنده ميزان احتمال نزديکي شواهد موجود به
شواهد درست در پذيرش فرضيه سايت مي
باشد
 نقشه ميزان گواه شاهد نادرست با عنوان SARI_INTERVAL_SITEكه بطور كلي
حد واسط بين دو حالت قبلي است و نشان
دهنده ميزان عدم قطعيت مي باشد و هرچه
عدد مربوط به آن بزرگتر نشان دهنده ميزان
فاصله بين  Beliefو  Plausibilityمي باشد و
در حقيقت نشان دهنده باال بودن گواه درست
در رد فرضيه سايت مي باشد(مويسياديس و
همکار)2010 ،
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شکل  -10نقشه نهاييSARI_PLAUSIBILITY_SITE

شکل  - 11نقشه نهايي

SARI_BELIEF_SITE
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شکل  -12نقشه نهايي بولين مناطق داراي قابليت اكتشاف

بحث و نتيجه گيري :
نقشه نهايي پتانسيل يابي مکان هاي باستاني
كه برايند نقشه هاي  beliefو  intervalمي
باشد ،نشان مي دهد كه شهرستان ساري داراي
مکان هايي است كه داراي پتانسيل الزم به
جهت مکان يابي سايت هاي باستاني مي باشند
بنابراين در صورتيکه با ساير معيار هاي مشخصه
وجود مکان باستاني نظير بررسي فراواني سفال
و يا نمايه هاي باستاني شمارش شده و تجربيات
محلي در اكتشافات قانوني و غيره انطباق داده
شده و ميزان ضريب اطمينان اكتشاف محدوده
تعيين شده مشخص شود مي تواند بر اساس
تجربيات باستان شناسان اولويت بندي شده و
در برنامه ريزي اكتشاف قرار گيرد .
پيشنهادات
 .1انجام مطالعه بصورت كامال پايه اي بر اساس
نقشهههه هاي توليدي از تصهههاوير ماهواره اي به

منظور جلوگيري از ورود خطاهاي نقشههه هاي
توليد شده موجود.
 .2بسهههط و گسهههترش اطالعات فني دقيق در
خ صوص شواهد در ست نظير ا ستفاده از معيار
شهههمارش آثار باسهههتاني مکشهههوفه در مناطق
مختلف و مکاني نمودن اطالعات وابسته به آن.
 .3ا ستفاده از معيار نمايه هاي شماره شده به
عنوان  ،معيار حمايت كننده از فر ضيه شواهد
درست.
 .4بررسهههي سهههاير فاكتورهاي تاثيرگذار نظير
اقليم  ،كاربري اراضهههي و غيره در م طال عات
ب عدي به ج هت ان جام دقيقتر و گسهههترده تر
مطالعه.
 .5ا ستفاده از ظرفيت هاي كار شنا سي با ستان
شههناسههي در انتخاب ارزش معيار هاي انتخاب
شده به جهت طبقه بندي آنها از نظر اهميت.
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