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 چكیده 

جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی  یتبا توجه به اهماست. ها کشور  بسیاری ازدرآمد  یاز منابع اصل یکیامروزه گردشگری 
 یقاتمطالعات و تحق ، لزومیونسکو یجهان یراثمنطقه در فهرست م ینقرار گرفتن ا در زمینه گردشگری و نیز منطقه لوت

 فراوان، یگردشگر هایبه دلیل داشتن جاذبهلوت  بیاباناست. و الزم و ضروری  یرناپذپرهیزمختلف  یهاینهگسترده در زم
های محیطی و جغرافیایی به واسطه ویژگی. اما ر مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته استهای اخیطی سال

از اثرات منفی توان  یم این مخاطرات یو معرف ییبا شناسااتفاق افتد.  گردشگراناین منطقه ممکن است مخاطراتی برای 
گردشگران ،  یذهن یرتصاو یشده است با بررس یمطالعه سع ین، در این. بنابراکاستمناطق  یندر ا یگردشگرآن بر 

. استفاده شده است یلیتحل-از شیوه توصیفی در این پژوهشاز عوامل خطر مقصد مشخص شود.  یکبا هر  ییآشنا یزانم
ورد استفاده شده است و اطالعات م SPSSو نرم افزار  ویکورو مدل  یکرتل یاساز مق اپرسشنامه ه یلو تحل یلتکم یبرا

شاخص اقتصادی و مالی در رتبه دهند که ها نشان مییافته بدست آمده است. یو کتابخانه ا یدانیاز دو روش م یازن
طبیعی  مخاطرات ،فرهنگی اجتماعی در رتبه سوم، شاخص ایمنی و امنیت در رتبه دوم، سپس شاخص نخست قرار دارد

همچنین مشخص شد در متغیرهای . قرار گرفتند 6 و 5در رتبه  بهداشت و امکانات رفاهی هم به ترتیب ،چهار رتبهدر 
 .فتاب شدید و وزش باد استآتحقیق رتبه اول مربوط به تابش 

 
 

 .لوت بیابانمخاطرات، گردشگری،  های كلیدی:واژه
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 (09183444037) رضا منصوری: مکاتبات نویسنده مسئول 

mailto:Fotohi@gep.usb.ac.ir
mailto:%20Rezamansouri@gep.usb.ac.ir


2nd International Conference on Lut Desert and, Tourism, 29-30 Apr 2021 

 1400 ماه اردیبهشت 10و  9، دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
2 

 

The Identification and ranking LUT desert tourism hazards 
 

Samad Fotoohi1, Reza Mansouri2*, Mehdi Rigi Mothagh3, Aref Kourdi Tamandani4, Fatemeh 

Kourdi Tamandani5, Mehdi Miri6. 
 

1. Assistant Professor of Geomorphology, Department of Physical Geography, Faculty of Geography and 

Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan, ZAHEDAN, IRAN. 

Rezamansouri@gep.usb.ac.ir 

2. Associate Professor of Geomorphology, Department of Physical Geography, Faculty of Geography and 

Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan, ZAHEDAN, IRAN. 

Samadfotohi@yahoo.com 

3. PhD Student of Urban Geography, Islamic Azad University Zahedan Branch, ZAHEDAN, IRAN. 

mehdirigi007@gmail.com 
4. MSc Student of Natural Hazards, Department of Physical Geography, Faculty of Geography and Environmental 

Planning, University of Sistan and Baluchestan, ZAHEDAN, IRAN. 

arefkorditamandani1370@gmail.com 

5. MSc Student of Natural Hazards, Department of Physical Geography, Faculty of Geography and Environmental  

Planning, University of Sistan and Baluchestan, ZAHEDAN, IRAN. 

fatemekordi.6843@gmail.com 

6. MSc Student of Natural Hazards, Department of Physical Geography, Faculty of Geography and Environmental 

Planning, University of Sistan and Baluchestan, ZAHEDAN, IRAN. 

mehdimiri2346@gmail.com 

 
 

 

Abstract 

Today, tourism is one of the main sources of revenue in many countries. Given the geographical, 

historical and cultural importance of the LUT region in the field of tourism and the inclusion of 

this region in the UNESCO World Heritage List, the need for extensive studies and research in 

various fields is inevitable and necessary. The LUT Desert has attracted many domestic and 

foreign tourists in recent years due to its many tourist attractions. However, due to the 

environmental and geographical features of this region, there may be hazards for tourists. By 

identifying and introducing these hazards, its negative effects on tourism in these areas can be 

reduced. Therefore, in this study, we have tried to determine the level of familiarity with each of 

the destination risk factors by examining the mental images of tourists. In this research, 

descriptive-analytical method has been used. To complete and analyze the questionnaires, the 

Likert scale, Vikor model and SPSS software were used and the required information was 

obtained from both field and library methods. Results show that economic and financial index is 

in the first ranking, then safety and security index is in the second ranking, socio-cultural index 

is in the third ranking, natural hazards are in the fourth ranking, health and welfare facilities are 

in the 5th and 6th ranking, respectively. It was also found that in the research variables, the first 

rank is related to intense sunlight and wind. 

 
Keywords: Hazards, Tourism, LUT Desert. 

 

 مقدمه -1

است و  مردمخاص  یها یژگیو ینو همچن یعموم یها یژگیو ی، دارا یگرد یت، مانند هر فعال یگردشگر یها یتفعال
 یناز مهمتر یکیبگذارد.  یعیو منابع طب یاجتماع یاقتصاد یبر بخشها یعمده ا یراتتواند تأث یخاص خود ، م یاییبا پو

وجود  شودمی از مقاصد یدر برخ یرشد گردشگر. آنچه مانع است یبر نوع جاذبه و دفع مقصد گردشگر یرگذارتأث عوامل
و عوامل خطر  ییشناسااز این رو برای توسعه گردشگری طرات موجود در منطقه است، اخمهمراه با  یمنفهای ویژگی

در آن منطقه  یگردشگر یتهایگردشگران و فعال یبرا یندهآ یها بیسآآن از  یدر هر منطقه و معرفمخاطره آمیز 
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و صاحبان تور  یرانتوسط مد یگردشگر یزیبرنامه ر یعوامل برا ینو آموزش ا یمعرف ینرد. همچنخواهد ک لوگیریج
تورها  ینسفرها ، در ا یناز خطرات ا ی، گردشگران با آگاه یستیتور ییماجراجو یاز تورها یاست. اگرچه در برخ یضرور

خطرات  ینبا ا یشترالزم به گردشگران داده شده تا ب یها آموزشتورها  ینتوجه داشت که در ا یدکنند ، اما با یشرکت م
شود. یاستفاده م یو بهبود سطح اثربخش یتتقو یاست که برا یکردهاییاز رو یکی یسکر یریتو مد ییروبرو شوند. شناسا

هد خوا اثربخش یگردشگر یتهایدر گسترش فعال بمناس یآنها و ارائه راهکارها یعوامل خطر و معرف ییشناسا ینبنابرا
رساند، یم یبآس یمکان گردشگر یک یهایرساختنه تنها به ز یستیحوادث ترور یا، یعیطب مخاطراتمانند  یبود. حوادث

کند  یم یجادا یگردشگر یها یتفعال یاز بحران را برا یکند و شکل خاص یم یدرا تهد غیرهو  یاستبلکه اقتصاد ، س
(Aschauer, 2010; 4) در آنها از واژگاندر مورد لوت و مناطق اطراف آن انجام شده است که  متعددی. مطالعات 

به  یادیمطالعات کمک ز ینا استفاده شده است. بلوک لوت(بیابان لوت، لوت ،  یر)دشت لوت ، کوهمچون مختلفی 
است  یزارشاتمطالعات در سه مرحله انجام شده است. بخش اول شامل گ ینکند. ا یلوت م بیابانو محافظت از  ییشناسا

اهداف مختلف  ینوشته شده و برا یستمقرن ب یلدر اواخر قرن نوزدهم و اوا یکه توسط جهانگردان و دانشمندان خارج
به بعد  یستمقرن ب یلنوشته ها عمدتا در اوا ین. ااندمنطقه سفر کرده اند و مورد استفاده گسترده قرار گرفته  ینبه ا

لوت  یرکو یقاتیدانشگاه تهران در پروژه تحق یایاست که توسط موسسه جغراف یمنتشر شد. مرحله دوم شامل مطالعات
 16ادامه داشته و گزارشات آن در  1354تا  1347مطالعات از سال  ینانجام شده است. ا یتحت نظارت دکتر مستوف

شود و  یرا شامل م یاست که موضوعات مختلف یراخ یل هاشده است. بخش سوم مربوط به مطالعات سا منتشرجلد 
 یلوت ، از جمله جاذبه ها بیابانمنحصر به فرد  یها یژگیشود. با توجه به و یرا شامل م یادیز یمقاالت و گزارش ها

 یراثآن به فهرست م یراخ یوستنو پ هواییو آب و  یطیمح یستخاص ز یط، شرا یننادر زم ی، فرم ها یسمژئوتور
ویژه های انجام شده پیرامون گردشگری و بهبرخی از پژوهش است. یراجتناب ناپذ ینهزم یندر ا یقات، تحقیونسکو یانجه

 یابانیب ینواح یلندفرمها یسمیژئوتور یها یژگیو یابی(، در ارز1383) نیو عمادالد یمقصودگردشگری لوت عباترند از: 
 یخاص یو لندفرم ها یستیژئوتور یها یژگیاست که دشت لوت با توجه به و دهیرس جهینت نیبه ا "بر دشت لوت دیبا تاک

 یم یتوسعه صنعت گردشگر قیگردشگران ماجراجو مناسب است و از طر ژهیجذب گردشگران به و یاست برا اکه دار
 یها یتوانمند لیتحت عنوان تحل ی( در مطالعه ا1384منطقه شهداد شد. ، غضنفر پور ) شرفتیتوان باعث توسعه و پ

موجود  تیوضع یاستان کرمان به بررس یستیو اکوتور یستیتور یها جاذبه یاستان کرمان ضمن معرف یستیتور
 ،یگردشگر نهی در زمباال یها یاست که استان کرمان با وجود توانمند دهیرس جهینت نیو به ا پرداخته است یگردشگر

اقدامات  یشگرگرد یواقع گاهیبه جا دنیرس یرا جذب کرده است و برا یو خارج یاز گردشگران داخل یصد کمدر
 و همکاران صابر. است یالزم و ضرور یخیبناها و آثار تار یبازساز الت،یامکانات و تسه جادیا غات،یتبل ،ییهمزمان شناسا

و  TOPSISبا استفاده از مدل  ")مورد مطالعه : استان کرمان ( داریبر توسعه پا یگردشگر اثرات ی(، در بررس1391)
AHP مدل  جیاستان پرداخته است. براساس نتا یگردشگر یها رساختیو ز یگردشگر تیوضع یبه بررسTOPSIS 

 جیقرار دارد. در نتا یتردر وضع مطلوب  یگردشگر یها رساختی، شهر کرمان از لحاظ زناستا یشهرستان ها انیدر م
در رتبه سوم استان قرار  رفتیشهر کرمان در رتبه اول و شهر ج ،یشهرها از نظر گردشگر یدر رتبه بند AHPمدل 
 .ه استشدانجام شناسایی و رتبه بندی مخاطرات گردشگریی بیابان لوت این پژوهش با هدف . دارد

 

 منطقه مورد مطالعهمعرفی  -2

مربع )شامل عرصه و  لومتریهزار ک 40از  شیب ی، با مساحتمنطقه نیاست. ا واقع شده رانیا یلوت در جنوب شرق بیابان

در حدود  یقرار دارد و با مساحت یو بلوچستان و خراسان جنوب ستانیکرمان، س یهااز استان ییهابخش  نی( در بمیحر

و  ستیلوت، ب ابانیب .(1349 اهللمحمودی، فرج) است.دربر گرفته را نرایدرصد از وسعت ا 10حدود  لومتر،یهزار ک 175

در تقسیمات  (.لوت_دشت/https://fa.wikipedia.org/wiki) رودیشمار مبزرگ جهان به ابانیب نیهفتم

 که پست  ای استناحیهچاله لوت به عنوان یک بلوک ساختمانی نام برده شده است. این بلوک از مورفوتکتونیکی ایران 

 ساختمانی نظر از. است شده محدود نایبند گسل وسیله به مغرب در و نهبندان -خاش  توسط گسلی موسوم به مشرق در
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 تحت سپس دشت این. است گرفته شکل سوم دوران اواخر در که است وسیع ساختمانی دشت یک شکل به لوت چاله

، 1367محمودی، نقل ازپایگاه میراث جهانی بیابان لوت، به) است آمده در کنونی بیابان شکل به متفاوت های اقلیم تاثیر

در داخل آن به طور  .جنوبی است -ای است که از نظر ارتفاعی نامتقارن بوده و جهت آن شمالیدشت لوت چاله (.27ص 

روان هستند. بطور کلی حوضه لوت بسیار های تری وجود دارد که حوضه انتهایی آبهای مستقل کوچکپراکنده چاله

وسیع تر از بیابان لوت است که برای ثبت در میراث جهانی در نظر گرفته شده است.در واقع از یک دیدگاه، با توجه به 

تر یعنی لوت شمالی، توان آن را به طور طبیعی به سه واحد کوچکشکل ناهمواری و پراکندگی عوارض جغرافیایی می

لوت از جمله مناطق فراگرم و خشک جهان  بیابان .لوت جنوبی یا لوت زنگی احمد تقسیم بندی نمود لوت مرکزی و

شناخته شده است  نینقطه بر سطح کره زم نیترگرم 2009و  2007، 2006، 2005، 2004 یهااست. هسته آن در سال

 یباال ی. دانشمندان علت گرمااستدهیثبت گرد گرادیدرجه سانت 70٫7 یدما نهیشیبا ب 2005آن در سال  نیشتریکه ب

(. .(Oskin, Becky 2012) شودیم دیخورش یاند که موجب جذب گرماسطح آن دانسته یو خشک رهیآن را رنگ ت

( و عرض آن حدود لیما 200) لومتریک 320است. طول آن حدود شده دهیکش یبه جنوب شرق یلوت از شمال غرب دشت

 .دباشی( ملیما 100) لومتریک 160

 

 .موقعیت بیابان لوت .1شکل 

 روش انجام پژوهش  -3

 یدانیبه صورت م یازن . اطالعات موردیباشدم یلیتحل -یفیاز نوع توص یقموضوع پژوهش، روش تحق یتتوجه به ماه با
 مراجعه به اسناد، مجالت و کتب مرتبط با موضوع، به یقاز طر یا به صورت کتابخانه ینپرسشنامه و هم چن یقاز طر

 یراستا، حجم جامعه آمار ینکوکران استفاده شده است. در ا فرمولحجم نمونه، از  یینبه منظور تع .استدست آمده 
لوت وارد  بیابانبه  1399 زمستاناست که در  ینفر از گردشگران 84نفر و حجم نمونه مورد مطالعه شامل  1020برابر با 

از  یگردشگر یسک آفرینر عوامل ییشناسا یسوال برا 36 یحاو یا ها از پرسشنامه داده یاند. به منظور گردآور شده
 یهاپاسخ یلتبد یو برا یمتنظ یکرتل یازیپنج امت یفپرسشنامه، بر اساس ط یناست. ا یدهگردشگران استفاده گرد یسو

( 5برابر  یادز یارو بس 4برابر  یاد، ز3، متوسط برابر 2، کم برابر 1کم برابر  اری)بس یاز روش وزنده ی،کم یربه مقاد یفیک
منظور ، پرسشنامه در  ینا یاستفاده شد. برا ییمحتوا ییپرسشنامه از روا ینا ییسنجش روا یبرا شده است. بهره گرفته

 یابیارز یشد. برا ییاصالحات نها ینفر از کارشناسان و مسئوالن مربوطه قرار گرفت و سپس پرسشنامه با برخ 5 یاراخت
است که  76/0پرسشنامه  ینا یکرونباخ برا یآلفا یبضر یجکرونباخ استفاده شد. نتا یآلفا یبپرسشنامه از ضر یاییپا

استفاده شده است. ، از آزمون بارلت  یاکتشاف یعامل یلز تحلا یخطرات استنباط ییشناسا یاست. برا یقابل قبول یبضر
خطرات  یبند یتاولو یبرا یدمنفر آماریاستفاده شد. سرانجام، از آزمون (KMO)حجم نمونه  یتو شاخص کفا
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 شده استفاده شد.  ییشناسا

 نتایج و بحث -4

تا  15 سنی گروه در دهندگان پاسخ از ٪26 سن، نظر از. بودند مرد ٪59 و زن دهندگان پاسخ از ٪41، در این پژوهش
سال و باالتر بودند. از نظر  56 ٪8 و سال 55 تا 46 ٪15 ، سال 45 تا 36 از ٪20 ، سال 35 تا 26 ٪31سال ،  25

 .دارند دکترا ٪4و  لیسانس فوق ٪17،  لیسانس ٪28،  لیسانس فوق ٪24،  دیپلم ٪18،  لیسانس آنها ٪9،  یالتتحص
مقدار شاخص  یینتع یدهد. برا ی( را نشان مKMOحجم نمونه ) یتآزمون بارلت و شاخص کفا یجنتا 2جدول 

KMO یعامل اکتشاف یلاست. تحل یاتعمل یلو تحل یهتجز یبراعملکرد خوب است ، که نشان دهنده  0.6از  یشب 
، قادر  2، مطابق جدول  ینشود. بنابرا یز رد مین یطشرا یساست که ماتر ینمنظور مناسب است و فرض بر ا ینا یبرا

 . است شده یجمع آور یاز داده ها عاملیساختار  یک یجادبه ا
 

 KMOآزمون بارتلت و شاخص  یج. نتا2 جدول

سطح 
 معناداری 

شاخص  درجه آزادی 
KMO  

 0/000 8 0/841 

 
 یرهامتغ یدمنفر ی. آزمون آمار3جدول

نتیجه 
 آزمون

کای دو 
 محاسبه شده

درجه 
 آزادی

سطح معنی 
 داری

میزان 
 خطا

 H0فرض 

H0 رتبه میانگین متغیرها با  0/05 0/000 19 296/194 رد
 هم برابر است

 
شود. استفاده ، در سطح  یرد م 0H یهخطا است ، فرض یزانآزمون م یاز آنجا که سطح معنادار 3جدول  طبق

از سه  یشب یرهااز متغ ی، برخ یگر. به عبارت دیستبرابر ن یرهامتغ یتواند نشان دهد که رتبه بند می ، ٪95 یناناطم
 موارد هستند. یربرابر سا

 یها یسکر بندی یتراستا، اولو ینهم دهد درلوت را نشان می بیابان مخاطرات گردشگریرتبه بندی  4جدول 
جهت اقدامات  ششماول تا  یها یتلوت در قالب اولو بیابانر به گردشگران جهت سف یدگاهاز د یکاستنباط شده به تفک

 .یدندگرد یبند کاهش آنها دسته یمناسب در راستا
شاخص  ایمنی و امنیت در رتبه دوم و در رتبه سوم، شاخص شاخص اقتصادی و مالی در رتبه نخست قرار دارد

 5 رتبه بهداشت و امکانات رفاهی هم به ترتیب در ؛طبیعی قرار گرفتند مخاطراتشاخص چهار  رتبه ،فرهنگی اجتماعی
 .شوندجدول دیده می 6 و

. را دارا است 3و ریسک ناشی از نا امنی این شاخص رتبه   2همچنین نتایج نشان میدهد که  ایمنی و امنیت در رتبه 
 5 رتبه،امکانات و خدمات  3 رتبهگی اجتماعی اول ، فرهن رتبهو اقتصادی و مالی  6 رتبهبهداشت و سالمت های شاخص

ریسک ناشی از  ،ریسک ناشی از تابش شدید آفتابرا دارد. متغییر ها اول تا پنجم به ترتیب  4 رتبهو بالهای طبیعی 
ریسک ناشی از اختالف  و ریسک ناشی از نوسانات قیمتی ،ریسک ناشی از ناامنی وسایل حمل و نقل ،وزش بادهای شدید

 است مذهبی
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 لوت بیابان رتبه بندی مخاطرات گردشگری4جدول 

انحراف  رتبه
 معیار

رتبه 
 میانگین

رتبه  رتبه متغییر
 میانگین

 شاخص

ایمنی و  2.18 2 ریسک ناشی از ناامنی اماکن اقامتی 2.286795 0.868476 15
ریسک ناشی از ناامنی وسایل حمل  1.2803 1.068725 3 امنیت

 و نقل
 ریسک ناشی از تصادفات جاده ای 2.589193 1.170113 20

 ریسک ناشی از سرقت 1.746855 0.791342 9

 ریسک ناشی از جرم و جنایت 2.383983 1.226324 16

ریسک ناشی از بی نظمی و بی  2.808733 0.765415 21
 قانونی

بهداشت و  2.4 6 محیطریسک ناشی از عدم پاکیزگی  2.555944 1.159348 19
ریسک ناشی از بی کیفیتی و ناسالم  2.514988 1.1595 17 سالمت

 بودن غذا
 ریسک ناشی از بیماری های اپیدمی 2.181885 0.77443 14

اقتصادی و  1.7 1 ریسک ناشی از هزینه باالی خدمات 1.774972 1.017484 10
 اتالف زمانریسک ناشی از  2.172265 1.212153 13 مالی

 ریسک ناشی از نوسانات قیمتی 1.271882 0.907522 4

فرهنگی و  2.16 3 ریسک ناشی از اختالف فرهنگی 2.558966 1.145169 18
 ریسک ناشی از اختالف مذهبی 3.309647 1.044685 5 اجتماعی

 ریسک ناشی از تفاوت زبانی 1.45521 1.136914 7

ریسک ناشی از عدم وجود قوانین  1.32652 1.141601 6
 حمایت از گردشگر

ریسک ناشی از کمبود یا فقدان  3.155405 0.774287 27
 اماکن اقامتی مطلوب

امکانات و  2.3 5
 خدمات

ریسک ناشی از کمبود یا فقدان  1.780924 0.888767 11
 تجهیزات حمل و نقل مطلوب

ناشی از کمبود یا فقدان ریسک  1.269167 1.070194 
 خدمات درمانی مناسب

ریسک ناشی از کمبود یا فقدان  3.002079 0.989931 22
 امکانات تفریحی

ریسک ناشی از کمبود یا فقدان  1.552074 1.226698 8
 جاذبه های گردشگری

ریسک ناشی از کمبود یا فقدان  3.141713 1.11676 25
 راهنمایان تورشرکت های گردشگری و 

 مخاطرات 2.25 4 ریسک ناشی از وقوع سیل 3.1 1.028242 23
 ریسک ناشی از وقوع زلزله 2.008004 0.896492 12 طبیعی
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 ریسک ناشی از وقوع یخبندان 3.2 0.875494 26

 ریسک ناشی از تابش شدید آفتاب 1 1 1

 شدیدریسک ناشی از بارش های  3.1 0.968932 24

 ریسک ناشی از وزش بادهای شدید 1.1 1.149834 2

 

   یجه گیریو نت بحث -5

و در مورد  یندنما یتوجه را م ینتر یشکه گردشگران قبل از سفر به مقصد به آن ب عواملی یناز مهمتر یکی امروزه
چنانچه  ی،باشد .به طورکل یموجود در سفر به مقصد مورد نظر م یها یسکاز ر یپردازند، آگاه یآن به کسب اطالعات م

مختلف وجود  یباشند و احتمال مواجه شدن با خطرها نداشته یتاحساس امن یگردشگران از سفر به مقاصد گردشگر
 یاه یسککه احتمال وقوع ر یندسفر نما ییبه مکانها یدهندم یحداشته باشد، از سفر به آن مقصد، منصرف شده و ترج

و اقدامات مناسب  یدر مقاصد گردشگر ینآفر یسکعوامل ر ییشناسا ین،حد ممکن باشد. بنابرا ینمختلف در کم تر
 یحضور قابل توجه گردشگران را فراهم نموده که به دنبال آن رشد و توسعه اقتصاد ینهتواند زم یکاهش آنها م هتج

 ینآفر یسکعوامل ر اولویت بندیو  ییضر با هدف شناسااساس، پژوهش حا ینا برمقصد را به همراه خواهد داشت . 
شاخص اقتصادی و مالی در پژوهش،  های یافتهانجام شده است. مطابق  ،لوت بیابانگردشگران در  یدگاهاز د یگردشگر

طبیعی  مخاطراتچهار  رتبهرتبه نخست قرار دارد بعد ایمنی و امنیت در رتبه دوم و در رتبه سوم فرهنگی اجتماعی و 
جدول دیده میشوند و همچنین مشخص شد در  6و 5در رتبه  قرار گرفتند و بهداشت و امکانات رفاهی هم به ترتیب

 .وط به تابش افتاب شدید و وزش باد استمتغییر های تحقیق رتبه اول مرب
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