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  چکیده  

س یهااز مؤلفه یکی یریپذرقابت سا سع یا شگر ۀتو ست که م یگرد سع تواندیشهرها شگر یعموم ۀبه تو شور ن یگرد شود.  زیک منجر 
 و یستیتوان ژئوتور یابیپژوهش ارز نی. هدف از اباشندیم نیخلخال و سرع ر،یه یستیمناطق ژئوتور قیتحق نیمورد مطالعه ا یهامحدوده

 نیکه در ا باشگدیم یاسگهیو مقا یلیتحل ،یاز نوع کاربرد قیتحق نی. روش اباشگدیمورد مطالعه م یمناطق گردشگگر یریپذرقابت لیتحل
 یسگگگتیمناطق ژئوتور یریپذتوان رقابت یابیو از مدل پاوولوا جهت ارز یتوان گردشگگگگر یابیجهت ارز کیهادز یکینامیاز مدل د قیتحق

ست. ا شده ا ستفاده  س کیدر مدل هادز یستیمناطق ژئوتور تیرزش و اهما شاخص ارزش علم لهیبه و  زانیمازاد و م یهاارزش ،یسه 
. در مدل شگگگودیمناطق برآورد م یریپذتوان رقابت ،یو در مدل پاوولوا از نظر عوامل مثبت و منف شگگگودیمناطق برآورد م یریپذبیآسگگگ
ستفاده فرمول حجم نمونه کوکران  یکینامید ست  که از پرسش شخصتعداد کارشناس و گردشگر مبا ا  25و  دکنندهیبازد 70نامه از شده ا

شناس جهت ارز ستفاده گرد یستیتوان ژئوتور یابیکار شان م جی. نتادیمنطقه مورد مطالعه ا صل ن   ریمناطق ه یستیکه توان ژئوتور دهدیحا
سرع44/32، خلخال برابر 9/39برابر  شدیم 55/61 نی، و  سط و تفاوت ز خلخالو  ریه یستیه توان ژئوتورک با ندارند  گریبا همد یادیمتو
آمده از  دسگگتبه جیمناطق مورد مطالعه نتا یریپذرقابت یابیارز یبرا نیچناسگگت. هم یخوب یسگگتیتوان ژئوتور یدارا نیمنطقه سگگرع یول

یم 20/1، خلخال برابر 16/1برابر  ریمناطق ه یش عددارز یینها جیاسگگگت که نتا نیدهنده انشگگگان یعوامل مثبت و منف لیو تحل هیتجز
 نی. بنابراباشدیم یخوب و مناسب یریپذرقابت یدارا 43/1با مقدار  نیسرع یستیو منطقه ژئوتور بخشتیرضا یریپذرقابت یکه دارا باشند
 یمناسب یهالیمورد مطالعه پتاس یشگرمناطق گرد رینسبت به سا یریپذاز نظر رقابت نیسرع یکه منطقه گردشگر شودیم یریگجهینت
 .جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است یبرا

  یکلیدکلمات 
 ."لیاستان اردب "، "یکینامیمدل د "، "مدل پاوولوا "، "سمیژئوتور "

 

  مقدمه .1
شگگگدن  اهمیت روزافزون گردشگگگگری و رقابتی امروزه با توجه به

ردشگگگری رقابت بازار گردشگگگری در سگگرتاسگگر جهان، مقاصگگد گ
ینگگده برای جگگذب گردشگگگگران دارنگگدفزا یکگگدیگر    ای بگگا 

.(Shirkhodai et al, 2015)  ته گذشگگگ هه  در طی دو د
المللی ژئوتوریسم به یک فعالیت مهم در سطوح محلی، ملی و بین

سم را بر شور ژئوتوری ست. من شده ا ساس  تبدیل  صل بنیان  11ا ا
نده وحدت طبیعی و دهیکپارچگی مکان)که نشان -1نهاده است: 

المللی رعایت کدهای بین -2باشگگگد( میراث فرهنگی مکان می
هانی  مان ج هانی سگگگاز کد ج ندرر در  به اصگگگول م ندی  پایب (

شگری( شگری که  -3گرد شد در بازار گرد شویق ر انتخاب بازار )ت
رضایت  -4شود( های محلی میمنجر به درک و احترام به بخش
ایت گردشگگگر ایجاد شگگده و که رضگگگردشگگگری )اطمینان از این

شد(  صد دوباره تکرار خواهد  ضا برای مق شارکت جوامع  -5تقا م

سوم و فرهنگ جوامع محلی  سایی و معرفی آداب و ر شنا محلی)
ایجاد سگگود برای جوامع)ایجاد کسگگب و  -6برای گردشگگگران( 

با گردشگگگگری در جوامع محلی(  ظت و  -7کارهای مرتبط  حفا
سفر ب ست برای  سب و کارها افزایش درخوا شویق ک صد)ت ه مق

 ها و میراث طبیعیهای طبیعی، حفظ فرهنگگاهبرای حفظ زیست
جاد قوانین دسگگگتورالعملو فرهنگی منطقه، هم ها برای چنین ای

 -8حفاظت و اسگگتفاده سگگایرین و افزایش تقاضگگا برای منطقه( 
هایی برای بینی فشار توسعه و اعمال تکنیککاربری اراضی )پیش

یست زاز توسعه بیش از حد و ناخواسته و تخریب محیطجلوگیری 
طبیعی منطقه. تالش برای حفظ تنوع زیسگگتی منطقه و سگگیمای 

مه -9ظاهری طبیعی منطقه(  نا ت مین بر ناسگگگایی و  ریزی )شگگگ
نیازهای فوری اقتصگگادی منطقه بدون به خطر انداختن پتانسگگیل 
 ژئوتوریسگگتی منطقه که باعج جذب گردشگگگر، افزایش مهاجرت
ضا  ست که خود باعج افزایش تقا کارگران و توسعه جوامع جدید ا
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صد  سفر مق شت، انتخاب گردد، تنوعمیبرای  ضع معی بخشی به و
پذیری ژئوتوریسگگتی منطقه( های برای کاهش آسگگیباسگگتراتژی

بان برای  -10 گان و میز ند یدکن بازد با  مل  عا عاملی)ت تفسگگگیر ت
سیادگیری در مورد ویژگی شویق  شان های محل، ت اکنان برای ن

طوری کگگه  دادن میراث طبیعی و فرهنگی جوامع خود بگگه
های گردشگگگگران احسگگگاس کنند یک تجربه با ارزش از ویژگی

ارزیابی )ایجاد یک فرایند  -11اند( جوامع محلی به دسگگگت آورده
منظم برای ارزیابی تمامی سگگگاختارها و برنامه توسگگگط یک پانل 

 ذینفعان بوده و نهایتاً انتشگگگارمسگگگتقل که به نمایندگی از تمامی 
 پذیری مناطق خواهد شگگگدنتایج ارزیابی که خود منجر به رقابت

(National Geographic, 2010).  یار وضگگگوح و بسگگگ
ست که با رعایت  شخص ا شده می 11م صل ذکر  صد ا توان مقا

ناطق را در سگگگطه منطقه  المللیای، ملی و بینژئوتوریسگگگتی م
همه سطوح بهره جست. بررسی مناطق  شناساند و از فواید آن در
شان می ستی ن اکثر  هایی تقریباً برایدهد که چنین برنامهژئوتوری

ته اسگگگت. در مورد  ناطق ژئوتوریسگگگتی ایران صگگگورت نگرف م
قاصگگگد پژوهش گاهی ایران نیز حتی موضگگگوع م های دانشگگگ

صورت نگرفته  ستی مغفول مانده و تحقیقی در این زمینه  ژئوتوری
عمدتاً به ارزیابی توان ژئوتوریسگگگتی مناطق با اسگگگت. تحقیقات 

های مختلف اسگگگتوار بوده اسگگگت. با توجه به این ها و روشمدل
موارد اهداف اصگگگلی ژئوتوریسگگگم در برگیرنده ارتقا  دانش علوم 

شناسی و ضرورت حفاظت از زمین، افزایش آگاهی از میراث زمین
ستآن شگری ا صنعت گرد سعه پایدار  صغری، ) ها و تنوع و تو ا

ی ، مقصد ژئوتوریست اساس تعاریف مقاصد گردشگری بر(. 1394
بهعنوان یک هدف ویژه منطقه به های متعدد ای که دارای جاذ

 های الزم گردشگریچنین دارای زیرساختژئوتوریستی بوده و هم
مقصد ژئوتوریستی . (Pavolova et al, 2011)باشداست می

واحد رقابتی ژئوتوریسگگم به عنوان یک محصگگول و در نتیجه یک 
شکل از ارائه ستم مت سی صربهیک   فرد همدهندگان خدمات منح

ها، امکانات ورزشگگگی، بناهای های اقامت، رسگگگتورانچون محل
شامل می شود تاریخی کوهستانی، آثار تاریخی و فرهنگی و ... را 

ت ثیر قرار میکه محیط حت  قه را نیز ت هدزیسگگگت آن منط  د

(Pavolova.et al, 2012).   ،ژئوتوریسگگگم یک فرم جدید
پویا و در حال تحول از گردشگگگری اسگگت که عمدتاً تحت ت ثیر 

ئومورفولوژی، چون ژهای همهای ذاتی رشگگگتهها و جذابیتزمینه
علوم  شناسی، غارشناسی و سایرشناسی، فسیلشناسی، کانیزمین

کاوشباشگگگگد. هممرتبط می ت ثیر  حت  های تکنیکی چنین ت
های معدنی، فرهنگی و تاریخی که همراه با فعالیت هایسگگگایت

های خاص در یک منطقه و یا آثار تاریخی مرتبط پیدا کردن موزه
ها شناسایی ژئوسایت .((Darbenstad et al, 2011باشد می

یابی پذیری منطقه را ارزبا باالترین ارزش عالوه بر پتانسیل رقابت
مه نا یل بر عج تسگگگه با یاکرده  های تی کردن طرحریزی و عمل

مات عمومی و گسگگگترش  قدا جام ا ناسگگگگب و ان فاظتی م ح
خت قه را ممکن میزیرسگگگا  سگگگازدهای گردشگگگگری در منط

(Paniza, 2001).  رشد روزافزون و شتابنده صنعت گردشگری
نظران، قرن بیسگگتم را قرن موجب شگگده که بسگگیاری از صگگاحب

ن بیستم رنظر متولیان گردشگری در پایان ق گردشگری بنامند. به
دهد، انقالبی که گردشگگگری رم می و بیسگگت و یکم انقالبی در

 اموار آن در اقتصگگگگاد اکثر نقگگا  جهگگان اثرگگگذار خواهگگد بود
(Kazemi, 2007). صنعت هم صنعت بیش از هر  چنین این 

های محلی، ملی، دیگری حرکت، سرمایه، پول، و ارز را در مقیاس
 هب های گردشگگگرینهطوری که هزی المللی سگگبب گردید بهبین

 مراتب بیشگگگتر از تولید ناخالص ملی و صگگگادرات جهانی اسگگگت

(Tulaei, 2007)   ناطق یت ژئوتوریسگگگتی م قابل یابی  ارز
های مناطق مورد بینی توانمندیفرایندی برای شگگگناخت و پیش

های حاصگگل از انجام آن در نحوی که یافته باشگگد بهارزیابی می
تصگگگویب مناطق اسگگگتفاده شگگگوند د و یا ریزی برای بهبوبرنامه

(Kurataza et al, 2005). یابی به ارز  توان این پژوهش 
طالعه م ژئوتوریسگگتی مناطق پذیریرقابت تحلیل و ژئوتوریسگگتی

موردی) هیر، خلخال، سرعین( پرداخته است. عوامل گوناگونی در 
ها توسگگعه توسگگعه گردشگگگری دخالت دارند که نبود برخی از آن

چ با  جه میالشگردشگگگگری را  عددی موا ند. بر همین های مت ک
اسگگاس شگگناسگگایی عوامل موثر بر توسگگعه گردشگگگری از پیش 

رود ریزی و توسعه ملی به شمار میهای اساسی برای برنامهشر 
و نقش مهمی در توسگگعه گردشگگگری مناطق مورد مطالعه خواهد 

شت. علت  همنطق سه هر بودن دارا دلیل به مناطق این انتخاب دا
 طرف از و ژئوتوریسگگگتی هایجاذبه مشگگگابه تقریباً هاییژگیو از

های بودن دارا دیگر ناطق این در تحقیق این هایمدل متغییر  م
های مرتبط به ژئوتوریسگگم الزم با توجه به بیان زمینه. باشگگدمی

که شگگگاخص بتاسگگگت  قا نده ر یابی کن مل ارز پذیری ها و عوا
سم در هر منطقه سایژئوتوری شنا ساسای تعریف و   ی گردد تا بر ا

شاخص یین تنها تعپذیری منطقه نه ها میزان جذابیت و رقابتاین 
شده و ارزش کمی به  شده بلکه بتواند با مناطق دیگر نیز مقایسه 
ها خودش بگیرد. بنابراین اولین کار در این زمینه شناسایی شاخص

. دپذیری مناطق مورد ارزیابی خواهد بوکننده رقابتو عوامل تعیین
 تحلیگگل و  ژئوتوریسگگگتی توان هگگدف از این پژوهش ارزیگگابی

: وردیم مطالعه)اردبیل اسگگتان ژئوتوریسگگتی مناطق پذیریرقابت
شدمی (سرعین خلخال، هیر، (، مدل 1400)خانزاده وهمکاران،  .با

تبیین رقابت پذیری گردشگر شهرهای توریستی در ایران را مورد 
شان دا صد مدیریتد که مطالعه قرار دادند. نتایج ن  ترینبیش مق

 ایران توریسگتی شگهرهای گردشگگری پذیریرقابت بر را ت ثیر

شته ست دا خدمات  از عبارت ترتیببه ت ثیرگذار عوامل سایر .ا
شگری، ضا، شرایط حمایتی، شرایط و عوامل گرد  و منابع تقا

)نظافت و همکاران،  .اندبوده هازیرسگگاخت و اصگگلی هایجاذبه
ناطق (، توان ژ1399 پذیری م بت  قا یل ر ئوتوریسگگگتی و تحل

ند. نتیج  عه قرار داد ژئوتوریسگگگتی منطقه سگگگرعین را مورد مطال
و  هیرپژوهش آنها نشگگگان داد که توان ژئوتوریسگگگتی در مناطق 

و در سگگطه متوسگگط و در  44/32و  9/39به ترتیب برابر خلخال 
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و در حد خوب ارزیابی شگگگد. همننین  55/61 سگگگرعینمنطقه 
 20/1با ارزش عددی  خلخالو  16/1با ارزش عددی  رهیمناطق 
 همکاران، و قنبری) رقابت پذیری خوب و مناسگگگبی بودند.دارای 
سی ،(1392 سمی هایقابلیت به برر سایت ژئوتوری  هایژئومورفو
وهش تایج پژپرالونگپرداختند.  روش از اسگگتفاده با سگگیمره منطقه

وری، سگگراب دره  نشگگان می دهد که از نظر میانگین ارزش بهره
در منطقه، توان  0.62و لغزش سیمره با امتیاز  0.65شهر با امتیاز 

باالیی در زمینه جذب ژئوتوریسگگگم دارند. لندفرم های منطقه به 
هایی  نه آموزش علوم زمین و ویژگی  باال در زمی یل توان  دل
همنون زیبایی، وجود جاذبه های تاریخی، باسگگگتانی، فرهنگی و 

ی های باالیی در زمینه گردشگگگری دارند. نبود ورزشگگی، توانمند
زیرسگگاخت ها و تبلیغات مناسگگب، عامل اصگگلی گسگگترش نیافتن 

ست سم منطقه ا سینگر و همکاران،   .ژئوری سایی 2019)ر شنا  ،)
عوامل موثر بر رقابت پذیری گردشگگگگری کشگگگور امارات متحده 
عربی از دیگاه گردشگگگگران پرداختند. نتایج آنها نشگگگان داد که 

رساختهای مقصد و خدمات پشتیبانی و پس از آنها منابع مقصد، زی
بیشترین تاثیر را در ادراک گردشگران از رقابت پذیری گردشگری 

 نقش(، به بررسگگی 2015امارات متحده عربی داشگگتند. )آییکورو، 

 هایظرفیت تحقق در متنوع و متعدد هایچالش محدودکنندۀ

شگری شورها گرد ستفاده موردی نمونۀ به عنوان اوگاندا از ک  ا

یناهماهنگها نشان داد که  . نتایج پژوهش آناست پرداختند شده
شگگدند.  ییشگگناسگگا تقاضگگا یدر خدمات مقصگگد و الگوها ییها

 ینفم ریتصگگو کیبا  مواجهه در یابیبازار یناکاف ۀبودج ن،یهمنن
عنوان  را به یناکاف یتیریو مد ینهادی هاتیمقصگگد و قابل داریپا

. در مطالعات پیشگگین عمدتا کندیم ییشگگناسگگای اصگگل یهاچالش
ست. نوآوری  سی قرار گرفته ا ستی مناطق مورد برر توان ژئوتوری
پژوهش حاضر از دو جنبه قابل بررسی است. در این پژوهش توان 

بت قا یهر فاده از گو با اسگگگت ناطق  های پذیری ژئوتوریسگگگتی م
ت پیشین یقاژئوتوریستی مورد ارزیابی قرار گرفته است که در تحق

ای انجام نشده است از طرف دیگر مدل ارزیابی توان چنین مطالعه
ستی تحقیق با مدل سی دارد بهژئوتوری سا این های دیگر تفاوت ا

صگگورت که در این مدل وزن و نظر کارشگگناسگگان و گردشگگگران 
که مناطق ژئوتوریسگگتی مناطقی باشگگد. با توجه به اینمتفاوت می

ستند که دارای ارزش شند که درک ارزشای علمی میهه های با
ند با تواعلمی این مناطق عمدتا توسط کارشناسان علوم زمین می

دقت زیادی ارزیابی شگگگود براسگگگاس این نکته در این مدل نظر 
کارشگگناسگگان نسگگبت به نظر گردشگگگران دارای ارزش بیشگگتری 

 باشد.می
 

 روش انجام تحقیق .2

 مطالعه مورد محدوده   
اند. استان اردبیل در ه در استان اردبیل واقع شدهمناطق مورد مطالع

کیلومترمربع،  50هزار و  18شمال غربی فالت ایران، با بیش از 
دهد. این استان از شمال از مساحت کشور را تشکیل می %1حدود 

به رود ارس، دشت مغان و بالهارود هم مرز با جمهوری آذربایجان، 
و در استان گیالن، از جنوب های تالش و بغراز شرق به رشته کوه

هم پیوسته استان زنجان و از های بهها و جلگهها، درهبه رشته کوه
غرب به استان آذربایجان شرقی محدود است )زنده دل و همکاران، 

بندی کوهن این استان دارای چهار اقلیم (. براساس تقسیم1379
هره مدیترانه ای گرم، معتدل، کوهستانی سرد و معتدل است. چ

های سبالن، تالش و بزغوش عمومی متاثر از ارتفاعات کوهستان
 اند. بیشتراست. این عوامل طبیعی سبب محصور شدن آن شده

متر از سطه دریا ارتفاع دارند. وجود  3000تا  2000های استان زمین
های ای دارند آبها در اعتدال آب و هوای استان نقش عمدهکوه

سبب آبادی منطقه شده است. آثار فرعی  هاجاری از این کوهستان
های معدنی آبگرم در نقا  آتشفشان سبالن به صورت چشمه

مختلف استان ظاهر شده است. که این امر سبب جذب انبوه 
مسافران شده و یکی از زیباترین مناطق اکوتوریستی کشور در این 

 (.1377منطقه شده است )زنده دل و همکاران، 

کیلومتری جنوب شرقی اردبیل و در  25یر در شهر توریستی ه: هیر

 48دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  7درجه و  38عرض جغرافیایی 
دقیقه طول شرقی در جاده خلخال واقع است. این شهر  50درجه و 
زیبای گیالس، آلبالو، زردآلو، سیب و گردوی فراوانی دارد.  باغات

 ر شده است.همین امر سبب جذب گردشگران زیادی به این شه

دقیقه طول  31درجه و  48شهرستان خلخال، در خلخال: 

 1843دقیقه عرض جغرافیایی و ارتفاع  37درجه و  37جغرافیایی و 
ها ترین نقطه استان اردبیل در میان کوهمتر از سطه دریا، در جنوبی

 2754ای به وسعت کیلومتری اردبیل با گستره 110در فاصله 
زنجان  ن والسه استان آذربایجان شرقی، گیکیلومتر مربع ما بین 

قرار دارد. از طرف مشرق با ارتفاعات تالش و از طرف غرب با کوه
های تالش که حد فاصل این شهرستان با شهرستان باجی الرهای 

 .و میانه است
 محدوده در و ایران غرب شمال در سرعین شهرستان سرعین:

 شرقی طول دقیقه 11 و جهدر 48 تا دقیقه 48 و درجه 47 جغرافیایی
 قرار شمالی عرض دقیقه 15 و درجه 38 تا دقیقه 3 و درجه 38 و

. باشدمی کیلومترمربع 546/373 حدود شهرستان این وسعت. دارد
 گرم هایآب و طبیعی اندازهایچشم و هاجاذبه شهرستان این

 سوی به را نفر هامیلیون ساالنه که است داده جای خود در فراوانی
 هایجاذبه به توان-می موارد این کنار در. کندمی جلب ودخ

 دهش گسترده آن هایدامنه و سبالن در که کرد اشاره ژئوتوریسمی
 مشابه تقریباً هایویژگی بودن دارا دلیل به منطقه این. است
 متغییرهای بودن دارا دیگر طرف از و ژئوتوریستی هایجاذبه
 .باشدمی مناطق این در تحقیق این هایمدل
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در سطح ایران و  مورد مطالعه اطقموقعیت جغرافیایی من -1شکل 

 استان اردبیل

 1401منبع: نویسندگان، 

در این پژوهش ابتدا جهت شناسایی مناطق مورد مطالعه از 
شناسی، و زمین 1:100000توپوگرافی،  1:50000های نقشه
میدانی این استفاده شده است. مطالعه  GISافزار چنین از نرمهم

 1401نامه در بهار پژوهش به صورت میدانی و تکمیل پرسش
صورت گرفته است، در طول مطالعه میدانی عالوه بر تهیه تصاویر 

م ها هنامههای ژئوتوریستی مناطق مورد مطالعه پرسشاز جذابیت
 های مدلاز مسافران و کارشناسان علوم توریسم بر اساس گویه

ین ا انتخاب مناطق مورد مطالعه به .ده استمورد استفاده تکمیل ش
ستی های ژئوتوریباشد که اوالً مناطق انتخابی دارای ویژگیدلیل می
اشد. بچنین جز  مناطق شاخص در سطه استان اردبیل میبوده و هم

ای بوده و مدل ارزیابی روش مطالعه توصیفی، تحلیلی، مقایسه
 زیک و مدل پاوولوا جهتتوانمندی ژئوتوریستی مناطق نیز، مدل هاد

ک باشد. در مدل هادزیپذیری مناطق ژئوتوریستی میتحلیل رقابت
هم نظر مسافران بازدیدکننده آن منطقه و هم نظر متخصصین در 

 ابزار وگردآوری گیرد.ارزیابی توان ژئوتوریستی مد نظر قرار می
است و با استفاده از روش نمونه نامهپرسش نیز بر اساس هاداده

گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد کارشناس و گردشگر 
مشخص شده است. جامعه آماری در این تحقیق مسافران و 
کارشناسانی هستند که به مناطق مورد مطالعه ژئوتوریستی  مسافرت 

اند که برای هریک از مناطق مورد مطالعه با استفاده از کرده
آوری شده است. در جمع کارشناس 25گردشگر و  70نامه از پرسش

پرسش نامه تکمیل  285کل برای سه منطقه مورد مطالعه تعداد 
 از استفاده با هاداده بودن چنین برای برآورد نرمالشده است. هم

 مورد هاداده توزیع برازش نکویی اسمیرنوف کولموگراف آزمون
 شد. واقع تایید مورد 05/0(sig) داری  معنی با و گرفت قرار آزمون

در این تحقیق ابتدا تحلیل توان ژئوتوریستی مناطق یاد شده با 
گیرد و در مرحله بعد استفاده از مدل هادزیک مورد ارزیابی قرار می
پذیری مناطق مورد با استفاده از مدل پاوولوا و همکاران، رقابت

 گیرد.مطالعه مورد ارزیابی قرار می
 

 یابیارز ی( براکی)هادز یکینامیالف: مدل د 

 یتوان گردشگر
واژه میراث زمین ترکیبی از چندین عناصر شامل،  در مدل دینامیکی

لمی، شناسی، آموزشی، عفرهنگی، اجتماعی، تاریخی، زیبایی باستان
ها منبع اندازها و ژئو سایتسرگرمی، فیزیولوژیکی و هنرمندانه )چشم

 اند( تشکیل شدهسازان و نویسندگان بودهالهام نقاشان، مجسمه
است. ارزش و اهمیت هر مکان ژئوتوریستی در این روش به وسیله 

( آن مکان 1های مازاد )جدول های ارزش علمی، ارزششاخص
 گردد.برآورد میژئوتوریستی 

های مازاد یک مکان های ارزش علمی و ارزش: زیر شاخص1جدول 

 (.1393 )اصغری، ژئوتوریستی

شاخص مورد 
 ارزیابی

هازیر شاخص عالمت  
ختصاریا  

 
 

 شاخص
های علمیارزش  

اینادر بودن در سطه منطقه  Ra 

عیبی(تمامیت)بی  In 

 Rp نمایشگر فرایندهای ژئومورفولوژیکی

 Dv تنوع در اشکال ژئومورفولوژیکی

شناسی همراه های دیگر زمینویژگی
 با ارزش میراث فرهنگی

Ge 

 Kn دانش علمی

 Ed منافع آموزشی

ر سطه ملینادر بودن د   Rn 

 

 

 

 
 

 شاخص
مازاد هایارزش  

 

اندازچشم ارزش  ScV 

اکولوژیکی ارزش  Ec 

مقصد در بودن شاخص  Ex 

ژئوتوریسم محصول تجربی اجزای  Red 

 کارهای از برخی با ارتبا  میزان
 هنری

AW 

 اجتماعی توسعه با ارتبا  میزان
محلی هایسکونتگاه  

DLC 

 از خیبر برای سازماندهی امکان
خاص فرهنگی رویدادهای  

OCE 

 هایداستان با مرتبط)تفسیری ارزش
(خوب  

In 

 میراث و طبیعی عناصر وجود
 فرهنگی

Com 

ژئوسایت مدیریت کیفیت  Qu 

حمایتی هایسرویس و امکانات  Ess 

 Acc دسترسی

دید قابلیت  Vi 

 :دیآیبه دست م ریرابطه ز یبر مبنا یعلم
:1رابطه   

 
 

ScV= Im(Ra)xRa + Im(In)xIn 

+ Im(Rp)xRp + Im(Dv)xDv + 

Im(Ge)xGe + Im(Kn)xKn + 

Im(Ed)xEd + Im(Rn)xRn 
 

این مدل نظر کارشناسان با نظر گردشگرها دارای ارزش وزنی  در
( Imها )متفاوتی است بر این مبنا که اهمیت هر کدام از زیرشاخه
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ر یک ان برای هبه وسیله گردشگرها از صفر تا یک و نظر کارشناس
شود سپس با جمع کردن هر امتیاز داده می 5تا  1ها از از زیرشاخه

ها ارزش علمی مکان ژئوتوریستی با توجه به رابطه کدام از زیرشاخه
های گردد. شاخص بعدی مدل تحقیق ارزشتعیین می 1شماره 

مازاد است . این شاخص همانند شاخص علمی بر اساس رابطه 
 شود.می محاسبه 2شماره 
 
 
 

 :2رابطه 

AdV=Im(ScV)xScV+Im(Ec)x

Ec + 

Im(Ex)xEx+Im(ReD)xReD+ 

Im(AW)xAW+Im(DLC)xDLC

+Im(OCE)xOCE+Im(In)xIn+I

m(Com)xCom+ Im(Qu)xQu+ 

Im(Ess)x Ess +Im(Acc)xAcc+ 

Im(Vi)xVi  
پذیری ژئوسایت است که در سومین شاخص، شاخص میزان آسیب
ه کلی در این تحقیق برای اینمدل هادزیک زیر شاخصی ندارد و

پذیری دقیق ارزیابی گردد از این شاخص استفاده شده نتیجه آسیب
پذیری هر سه منطقه با هم های آسیباست. بنابراین شاخص

باشند. این شاخص صرفاً توسط کارشناسان ارزیابی متفاوت می
 1عبارتی عدد  شود. بهداده می 5تا  1شود که امتیاز آن بین می
دهنده قوت نشان 5پذیری و عدد ترین میزان آسیبدهنده بیشاننش

های ارزیابی میزان .شاخص باشدپذیری میژئوسایت در مقابل آسیب
اند از پذیری ژئوسایت )هیر، خلخال، سرعین( به ترتیب عبارتآسیب
 تجاری، پذیریپذیری فرهنگی و اجتماعی، آسیبآسیب

 در ریپذیاراضی، آسیب اربریک تغییرات در پذیریخدماتی،آسیب
ای، رودخانه فرایندهای برابر در پذیریای، آسیبدامنه حرکات برابر
 برابر در پذیریای، آسیبدامنه حرکات برابر در پذیریآسیب

، اراضی کاربری تغییرات در پذیریای، آسیبرودخانه فرایندهای
 ندفرای برابر در پذیریخدماتی، آسیب ، تجاری پذیریآسیب
 در پذیریاجتماعی، آسیب و فرهنگی پذیریای، آسیبرودخانه
ای، دامنه حرکات برابر در پذیریاراضی، آسیب کاربری تغییرات
 هب آن تبدیل و طبیعی اندازهای چشم تغییر در پذیریآسیب
 (.1393)اصغری،  مهندسی می باشند هایسازه

اخص ( به وسیله جمع شTEنتیجه نهایی ارزیابی گردشگری )
پذیری ژئوسایت به وسیله رابطه های فرعی و آسیبعلمی، شاخص

 آید.به دست می 3
 TE = ScV+ AdV + V                    : 3رابطه 

 نظر هم و کارشناسان نظر کهاین جهت به حاضر مدل

 گیرند دارایمی نظر در را منطقه بازدیدکننده آن گردشگرهای

 و هاواقعیت با باالتری ذیریپانعطاف و تطابق بیشتر، ارجحیت
 هااز زیرشاخص باشد. برخیمی مکان گردشگری ارزش میزان

 نظر بررسی اندازی( کهچشم ارزش مثال باشند)برایمی موضوعی

 نتیجه که شودمی باعج آن منطقه بازدیدکنندگان و گردشگرها

 دارد وجود های زیادیشاخص روش این شود. در حاصل دقیقی

 فرهنگی اکولوژیکی، اندازی،چشم تاریخی، ارزش علمی، ارزش که

های مکان توان سنجش کند. برایمی بررسی را عوامل سایر و
 الزم دانش حداقل داشتن نیازمند گردشگران دیدگاه از ژئوتوریستی

 و شناسیزمین اشکال گیریشکل نحوه با رابطه در
 گردشگرها اغلب کهاین به عنایت با است. بنابراین ژئومورفولوژیکی

 فرایندهای و با فرم رابطه در و نیستند علمی جوامع از

 نظر ندارند دقیقی اطالعات سایت در موجود ژئومورفولوژیکی

خواهد  بیشتری امتیاز گردشگرها دارای نظر به نسبت کارشناسان
 را هنمر باالترین کارشناسان و گردشگرها همه که صورتی ردبود.
 عدد نهایی نمره شاخص این اساس بر پارک بدهند، ژئو یک برای
 نمره نهایی نتیجه مبنای بر توانمی بنابراین. شد خواهد130

 خواهد 2 جدول صورت ارزیابی به الگوی گردشگرها، و کارشناسان
 بود.

، )اصغری : ارزیابی نهایی ارزش ژئوتوریستی منطقه مورد مطالعه2جدول

1394.) 

 امتیاز ارزیابی ارزش توریستی

TE عالی  >100  

>70 خیلی خوب TE <100  

>40 خوب TE <70  

>20 متوسط TE <40  

>0 پایین TE <20  

 

 توان ارزیابی برای همکاران و پاوولوا مدل: ب 

 پذیریرقابت
وسیله  های آن بهپذیری مقاصد ژئوتوریستی و پتانسیلرقابت

صورت واضه عوامل رقابتی را تعریف کرده است،  مدلی که به
ان تواسناد توسعه گردشگری می شود. بر اساستعیین می
 پذیری مناطق گردشگری را بهها و عوامل رقابتشاخص

صورت کلی برای تمامی مناطق ژئوتوریستی و مجزا برای هر 
ها تعریف کرد که در صورت داشتن آمار دقیقی کدام از ژئوسایت

 های گردشگریاز میزان گردشگران، امکانات رفاهی، زیرساخت
ه تنها بتوان نهئوتوریستی مناطق میی ژهامناطق و ویژگی

ای وضعیت ژئوتوریستی مناطق را ارزیابی کرد، صورت دوره
ناطق م ها ضریب توسعه گردشگریتوان با این شاخصبلکه می

را نیز تعیین کرد. به دلیل عدم دسترسی دقیق به چنین 
اطالعاتی در کشور ما، به ناچار محققین مجبورند بر اساس 

مطرح در سند توسعه گردشگری در ایران و های شاخص
های ژئومورفیک مناطق کشورهای مختلف و بر اساس ویژگی

ها های را طراحی کرده و بر اساس آن شاخصشاخص
پذیری ژئوتوریستی مناطق را تعیین بکنند. بنابراین رقابت
که قادر های از جمله اینهای ابداع شده دارای ویژگیشاخص

ت چنین قابلیناطق مختلف را داشته و همبه سنجش شدن در م
 توان مناطقاین اساس می سازی را داشته باشند. که برکمی
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مختلف ژئوتوریستی را با همدیگر مقایسه و مورد ارزیابی قرار 
پذیری مناطق الزم است نقا  مثبت داد. در ارزیابی رقابت

شوند همراه با مناطق که باعج جذب گردشگران به مناطق می
های منفی گردشگری مناطق از جمله ضعف زیر ساختارها، بهجن

ای، کمبود منابع مالی و ... که باعج عدم وجود راهنمایان حرفه
شود در کنار همدیگر پذیری مناطق میکاهش ارزش رقابت

مورد بررسی قرار بگیرند. بر این اساس در این تحقیق بعد از 
 حوه سنجشمشخص شدن فاکتورهای مورد بررسی و تعیین ن

فاکتورها با استفاده از مدل پاوولوا و همکاران اقدام به تشکیل 
دو ماتریس گردید ماتریس اول نقا  مثبت ژئوتوریستی مناطق 

دهد و ماتریس دوم نقا  منفی سایت را تحت پوشش قرار می
ه دهد. فاکتورهای کژئوتوریستی منطقه را مورد ارزیابی قرار می

کنند سطه ق را ارزیابی میپذیری مناطمیزان رقابت
تی که کنند. در واقع وقبینی میپذیری مناطق را نیز پیشرقابت
شود ارتبا  بین سازی میهای مهم منطقه کمیارزش

ور شود و اهمیت هر فاکتفاکتورهای مورد بررسی نیز ارزیابی می
شود. الگوی مراحل نسبت به دیگر فاکتورها نیز بیان می

 باشد.به شرح زیر میپژوهشی این تحقیق 
پذیری ابتکننده رقشناسایی فاکتورهای مثبت و منفی تعیین-1

 ژئوتوریستی منطقه.
 m*nایجاد یک ماتریس -2

ا دیگر که ارزش فاکتوره مقایسه تک به تک فاکتورها با هم-3
 باشد. می 5/0و  0، 1

تر از فاکتور مورد مقایسه اهمیت اگر فاکتور مورد نظر مهم-4
شود اگر در نظر گرفته می 1داشته باشد ارزش فاکتور بیشتری 

فاکتور مورد نظر اهمیت کمتری نسبت به فاکتور مورد مقایسه 
شود و اگر هر دو در نظر گرفته می 0داشته باشد ارزش فاکتور 

در نظر  5/0فاکتور مورد مقایسه دارای اهمیت یکسانی باشند 
 گیرد.نمی شود، و در ماتریس قطری عددی قرارگرفته می

ها در نهایت جمع هر سطر محاسبه شده و با جمع همه سطر-5
ارزش نهایی که انعکاس کننده ارتبا  بین فاکتورهای مورد 

 آید. حاصل دو ماتریس مثبتباشد، به دست میبررسی بوده می
 پذیری ژئوتوریستی منطقهکننده میزان رقابتو منفی بیان

پذیری مناطق رقابت بندیخواهد بود و به عبارتی طیقه
طبقه تقسیم بندی شده است که به ترتیب در  6ژئوتوریستی به 

 نشان داده شده است. 3جدول 
 Pavolova et)پذیری مناطق زئوتوریستی بندی رقابتطبقه :3جدول 

al, 2012.) 

 ارزش عددی درجه کیفی مناطق ژئوتوریستی

یعال 1 2از  شیب   

خوب یلیخ 2  70/1-99/1  

69/1-40/1 خوب 3  

39/1-10/1 رضایت بخش 4  

09/1-00/1 کافی 5  

1تر از کم ناکافی 6  

مناطق  یریپذرقابت لیتحل یهاهیها و گوشاخص: 4جدول 

 .(Pavolova et al, 2014)یستیژئوتور

 عوامل منفی عوامل مثبت

درمانی امکانات و آبگرم خدمات به قیمت تناسب عدم   

فرهنگی و تاریخی ژئوتوریسم ومیغیرمفه توسعه   

طبیعی ارزش هازیرساخت فقدان   

هیدرولوژیکی هایسایت ایحرفه متخصصین وجود عدم   

معدنی اشیا غیرقانونی هایاقامت محل   

زبان مانع غارها  

شناسیچینه هایمکان ایقهوه هایایجاد زمین امکان   

شده حفاظت مناطق مالی منابع کسری   

شناسیفسیل هایسایت   
 

 نتایج  .3
جهت تحلیل نتایج تحقیق در مرحله اول توان ژئوتوریستی مناطق 

اطق پذیری منگیرد و در مرحله بعد توان رقابتمورد ارزیابی قرار می
 شود.مورد مطالعه بررسی می

 )الف: نتایج مدل دینامیکی )هادزیک 
 نظر از مناطق ژئوتوریستی علمی ارزش ارزیابی نتایج

های ارزش شاخص زیر بین در که دهدمی نشان کارشناسان
علمی هیر از نظر، شاخص نمایشگر فرایندهای ژئومورفولوژیکی 

 36/4و تنوع در اشکال ژئومورفولوژیکی با مقدار  15/4با مقدار
ترین امتیاز را کسب کرده است. و از نظر شاخص، نادر بیش

ترین امتیاز را به دست کم 69/1بودن در سطه ملی با مقدار 
عبارتی هیر از نظر نادر بودن در سطه ملی از  هآورده است. ب
تری برخوردار است. از نظر بازدیدکنندگان نیز منطقه اهمیت کم

هیر از نظر شاخص تنوع در اشکال ژئومورفولوژیکی با مقدار 
ترین امتیاز را کسب های دیگر بیشنسبت به شاخص 88/0

نیز  40/0چنین از نظر منافع آموزشی با امتیاز کرده است و هم
ترین امتیاز را کسب کرده است. نتایج ارزیابی کارشناسان از کم

دهد که تنوع در اشکال های علمی خلخال نشان میزیرشاخص
و نمایشگر فرایندهای  20/4ژئومورفولوژیکی با مقدار 

 باشدترین امتیاز را دارا میبیش 03/4ژئومورفولوژیکی با مقدار 
و  52/1سطه ملی با مقدار  های نادر بودن درو زیر شاخص

ترین امتیاز را کسب کرده است. کم 61/1منافع آموزشی با مقدار 
از نظر بازدیدکنندگان خلخال از نظر تنوع اشکال 

بیشترین امتیاز را نسبت به سایر  86/0ژئومورفولوژیکی با امتیاز 
چنین از نظر ها به خود اختصاص داده است و همشاخص

ترین کم 22/0یط آموزشی با امتیاز شاخص علمی برای شرا
های علمی مقدار را کسب کرده است. نتایج ارزیابی ارزش

دهد که ژئوتوریستی از نظر کارشناسان منطقه سرعین نشان می
تنوع در اشکال و  5/4از نظر نادر بودن در سطه منطقه با مقدار 

ترین امتیاز را کسب کرده بیش 25/4ی با مقدار کیژئومورفولوژ
ترین کم 11/2های منافع آموزشی با مقدار ست و زیر شاخصا

امتیاز را به دست آورده است. نظر بازدیدکنندگان نیز در منطقه 
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ای و های نادر بودن در سطه منطقهسرعین از لحاظ زیرشاخص
ترین امتیاز بیش 80/0نمایشگر فرایندهای ژئومورفولوژیکی با مقدار 

ترین رتبه را پایین 26/0با مقدار و از نظر زیرشاخص دانش علمی 
 زیر از کارشناسان ارزیابی نتایج. به خود اختصاص داده است

 شاخص زیر که دهدمی نشان هیر منطقه مازاد ارزش هایشاخص
بیشترین  85/3 مقدار ارزش اکولوژیک با و 77/4 مقدار با دسترسی
 اردمق با تفسیری ارزش هایزیرشاخص و اندکرده کسب را امتیاز
 هنری کارهای از برخی با ارتبا  میزان زیرشاخص چنینهم 95/1
 انبازدیدکنندگ نظر از. اندقرارگرفته پایین درجات در 11/2 مقدار با
 را امتیاز ترینبیش 82/0 میزان با دسترسی شاخص منطقه این

 یریتفس ارزش نظر از و است کرده کسب هاشاخص سایر به نسبت
 با خاص رویدادهای از برخی با دهیسازمان امکان و 22/0 مقدار با

 ارزیابی نتایج .اندآورده دست به را امتیاز ترینکم 24/0 مقدار
 نشان خلخال منطقه مازاد ارزش هایشاخص زیر از کارشناسان

 اب فرهنگی میراث و طبیعی عناصر وجود شاخص زیر که دهدمی

 اب تفسیری رزشا و باشدمی را امتیاز ترینبیش دارای 72/3 مقدار
 نظر از. است داده اختصاص خود به را امتیاز ترینکم08/1 مقدار

 مقدار اب طبیعی عناصر شاخص زیر خلخال منطقه در بازدیدکنندگان
 زا برخی با ارتبا  میزان و باشدمی دارا را رتبه باالترین 66/0

 ابیارزی نتایج .دارد را امتیاز ترینپایین 13/0 مقدار با هنری کارهای
 دهدیم نشان سرعین ژئوتوریستی علمی هایشاخص از کارشناسان

 شاخص و 96/4 مقدار با دسترسی نظر از مازاد علمی زیرشاخص که
 رسای به نسبت را امتیاز ترینبیش 75/4 مقدار با اندازچشم ارزش
 دارمق با تفسیری ارزش هایزیرشاخص و اندکرده کسب هاشاخص

 مقدار با خاص رویدادهای از برخی برای دهیسازمان امکان و 63/2
 نظر از چنینهم. اندکرده کسب را امتیاز ترینکم 71/2

 را رتبه برترین 97/0 امتیاز با دسترسی شاخص زیر بازدیدکنندگان
 زانمی شاخص زیر و است آورده دست به هاشاخص سایر به نسبت
 را امتیاز ترینکم 46/0 مقدار با هنری کارهای از برخی با ارتبا 
 .(5 جدول)است کرده کسب

کارشناسان و بازدیدکنندگان نظر با مطالعه مورد مناطق های مازادعلمی و ارزش ارزش هایشاخص : ارزیابی5جدول 

 

های علمیزیر شاخص  
 سرعین خلخال هیر

 بازدیدکنندگان کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان

ادر بودن در سطه منطقهن  85/2  62/0  4/2  36/0  5/4  80/0  

عیبی(تمامیت) بی  40/2  59/0  20/2  27/0  15/4  69/0  

15/4 نمایشگر فرایندهای ژئومورفولوژیکی  85/0  03/4  82/0  06/4  80/0  

36/4 تنوع در اشکال ژئومورفولوژیکی  88/0  20/4  86/0  25/4  76/0  

شناسی همراه با ارزش زمین ویژگی
یراث فرهنگیم  

56/2  45/0  75/2  40/0  79/2  52/0  

25/2 دانش علمی  45/0  65/2  25/0  85/2  26/0  

86/1 منافع آموزشی  40/0  61/1  22/0  11/2  47/0  

69/1 نادر بودن در سطه ملی  45/0  52/1  31/0  38/2  5/0  

76/2 میانگین کل  58/0  67/2  43/0  38/3  6/0  

های مازادهای ارزشزیرشاخص  
 سرعین خلخال هیر

 بازدیدکنندگان کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان

اندازچشم ارزش  57/3  58/0  25/3  58/0  75/4  91/0  

اکولوژیکی ارزش  85/3  62/0  20/3  57/0  65/4  86/0  

مقصد در بودن شاخص  70/3  65/0  95/2  45/0  45/4  95/0  

77/2 اجزای تجربی محصول ژئوتوریسم  5/0  81/1  25/0  38/3  56/0  

11/2 میزان ارتبا  با برخی از کارهای هنری  31/0  45/1  13/0  86/2  46/0  

میزان ارتبا  با توسعه اجتماعی 
های محلیسکونتگاه  

65/2  34/0  31/1  35/0  87/2  57/0  

امکان سازماندهی برای برخی از 
 رویدادهای فرهنگی خاص

54/2  24/0  36/1  15/0  71/2  54/0  

های تفسیری)مرتبط با داستان ارزش
 خوب(

95/1  22/0  08/1  18/0  63/2  56/0  

84/3 وجود عناصر طبیعی و میراث فرهنگی  79/0  72/3  66/0  40/4  88/0  

84/2 کیفیت مدیریت ژئوسایت  59/0  31/2  52/0  18/3  81/0  

های حمایتیامکانات و سرویس  38/3  68/0  35/2  51/0  85/3  82/0  

77/4 دسترسی  82/0  58/3  65/0  96/4  97/0  

75/3 قابلیت دید  65/0  56/2  43/0  18/4  75/0  

20/3 میانگین  53/0  37/2  41/0  75/3  74/0  
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پذیری ژئوتوریسم دارای ماهیت آسیب ها و عوامل موثر برچالش
پذیری انسانی و طبیعی است. بر اساس نتایج کارشناسان آسیب

نظر عوامل طبیعی در مقابل تغییرات کاربری ژئوتوریسم هیر از 
ترین امتیاز را به خود اختصاص داده بیش 45/2اراضی با میزان 

ای پذیری در برابر فرایندهآسیب عبارتی منطقه هیر از نظر است. به
باشد و از ترین تهدید برخوردار میاز بیش 6/1ای با امتیاز رودخانه

 17/2ری و خدماتی با امتیاز پذیری تجانظر عوامل انسانی آسیب
 خالخلآید. تهدیدات پایداری شمار میبرای منطقه هیر تهدیدی به

رابر پذیری در بگیرد. آسیببیشتر از عوامل طبیعی سرچشمه می
پذیری در خلخال آسیبحداکثر  46/1ای با مقدار حرکات دامنه

قابل م پذیری درکند و آسیبباشد و تغییرات اساسی را ایجاد میمی
 تغییرات کاربری اراضی تهدیدی برای این منطقه ژئوتوریستی به

دلیل قرارگیری در سرعین به رود. منطقه گردشگریشمار می
ترین تهدید را برخوردار دسترس انسان از نظر عوامل انسانی بیش

اندازهای طبیعی و پذیری در تغییر چشمباشد و از نظر آسیبمی
پذیری حداکثر آسیب 61/1هندسی با امتیاز های مسازهتبدیل آن به
پذیری چنین از نظر عوامل انسانی از آسیبشود همرا شامل می

حداکثر تهدید را برای منطقه  31/2تجاری و خدماتی با امتیاز 
جهت ارزیابی نهایی توان ژئوتوریستی از  آید.شمار می سرعین به
مناطق  ژئوتوریستی ( استفاده گردید. بر اساس نتایج توانTEرابطه )

 55/61و  44/32، 98/39ترتیب برابر با  هیر، خلخال و سرعین به
به دست آمد. بر اساس مدل و مقایسه آن با مقدار استاندارد توان 

قرارگرفته است،که نشان از توان  60تا 20ژئوتوریسم در حد بین
باشد. در نتیجه ارزش نهایی ژئوتوریسم برای هر یک از مناطق می

که این نتایج  ک از مناطق مورد ارزیابی به دست آمدهر ی
دهنده آن است که مناطق ژئوتوریستی هیر با ارزش نهایی نشان
از نظر ارزیابی کیفی توان  44/32و منطقه خلخال با امتیاز  98/39

که  دهنده این استاند که نشانژئوتوریستی متوسط را کسب کرده
طور کامل توسعه و پیشرفت این مناطق از لحاظ ژئوتوریستی به 
از  55/61سرعین با ارزش نهایی نکرده است ولی منطقه گردشگری

نظر ارزیابی کیفی توان ژئوتوریستی خوبی را به خود اختصاص دهد 

دهنده شناخت و استفاده گردشگرها از این منطقه که نشان
چنین از نظر امکانات نیز این منطقه گردشگری شده است و هم

 یر مناطق توریستی اردبیل بسیار پیشرفت کرده است ونسبت به سا
تان در سطه اس دارای امکانات بسیار خوبی برای توسعه گردشگری

 .باشداردبیل می

 پذیری مناطق گردشگریب: نتایج رقابت 
نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی و تکمیل  با توجه به

وتوریستی پذیری مناطق ژئنامه، از عوامل مثبت رقابتپرسش
وجود آبگرم و امکانات درمانی با مقدار  توان در منطقه هیر بهمی
چنین در منطقه سرعین عامل ارزش طبیعی با مقدار و هم 44/7
پذیری را نسبت به سایر عوامل کسب ترین رقابتبیش 44/7
های بعدی منطقه ژئوتوریستی خلخال از نظر عامل اند. در رتبهکرده

پذیری را باالترین میزان رقابت 97/6با مقدار  وجود غارهای متعدد
ترین (کم0چنین مناطق خلخال و سرعین با مقدار )باشد. همدارا می

پذیری را از نظر عامل آبگرم و امکانات درمانی کسب میزان رقابت
دهنده فاقد آبگرم در این مناطق ژئوتوریستی اند که نشانکرده
دار شناسی با مقهای فسیلسایتباشد. منطقه هیر از نظر عامل می
بیانگر این است که این منطقه از لحاظ وجود فسیل از وضعیت  46/0

ترین توان هیر در رقابت با سایر باشد. بیشخوبی برخوردار نمی
مناطق ژئوتوریستی در عوامل آبگرم و امکانات درمانی و ارزش 

رای ب طبیعی است که بهترین شرایط را در این منطقه ژئوتوریستی
فراهم آورده است. منطقه  پذیری با سایر مناطق گردشگریرقابت

پذیری از جمله وجود خلخال هم از لحاظ عوامل مثبت رقابت
نخورده امتیاز بیشتری را برای غارهای متعدد و طبیعت بکر و دست

د اختصاص خو رقابت با سایر مناطق ژئوتوریستی در استان اردبیل به
تی پذیری منطقه ژئوتوریسدهنده میزان رقابتنداده است. نتایج نشا

های طور کلی از نظر ارزش طبیعی و سایت سرعین نیز به
 پذیری با مناطقترین امتیاز را برای رقابتهیدرولوژیکی بیش

خود اختصاص داده است که  ژئوتوریستی هیر و خلخال به
و طبیعی در استان اردبیل  دهنده یک منطقه گردشگرینشان
        .(6شد)جدولبامی
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 یری مقاصد ژئوتوریستیپذرقابت دهنده ارتقا: ماتریس عوامل مثبت 6جدول  

 سرعین 3خلخال، شماره  2هیر، شماره  1شماره توضیح جدول: 

 

یج به دست آمده از مطالعات میدانی و با استفاده از به نتابا توجه 

یری مناطق پذنامه، از عوامل منفی کاهنده رقابتپرسش

ای ژئوتوریستی منطقه خلخال از لحاظ عدم وجود متخصصین حرفه

ترین امتیاز را از نظر ضعف بیش  33/8و کسری منابع مالی با مقدار 

پذیری در بین مناطق در جذب گردشگر و کاهش میزان رقابت

ه باختصاص داده است و  به خودژئوتوریستی در استان اردبیل 

مبود ای و کین حرفهمتخصصدلیل عدم وجود ی این منطقه به عبارت

 گردشگری منابع مالی هنوز نتوانسته خود را به عنوان یک منطقه

ذیری در پبشناساند و از لحاظ رقابت در بین سایر مناطق گردشگری

که از لحاظ چنین منطقه هیر با اینسطوح پایین قرار دارد. هم

ی با منابع مال پیشرفت کرده است منتها از نظر کسری گردشگری

پذیری با سایر دارای شرایط نامناسبی برای رقابت 33/7مقدار 

ین ضعف ترکلی یکی از بزرگ به طورباشد مناطق ژئوتوریستی می

باشد. یم منطقه هیر برای توسعه و رقابت با سایر مناطق گردشگری

پذیری نیز از نظر عدم منطقه سرعین از لحاظ عوامل منفی رقابت

باشد با دارای ضعف می 35/5ای با مقدار صین حرفهوجود متخص

 ه شمارباستان اردبیل  که این منطقه برترین منطقه گردشگریاین

یج به دست آمده از مطالعات میدانی و به نتارود ولی با توجه می

نامه مشخص کرده است که این منطقه به دلیل کمبود پرسش

نوز ه گردشگریای در بخش گردشگری و توسعه متخصصین حرفه

گرها ی گردشبه تمامالمللی نتوانسته خود را در سطه ملی، و بین

پذیری این منطقه در بشناسند و این امر منجر به ضعف در رقابت

 .(7برابر سایر مناطق ژئوتوریستی شده است)جدول 

 

 

 

مناطق 
مورد 
 مطالعه

 عوامل
آبگرم و 
امکانات 
 درمانی

آثار 
تاریخی و 
 فرهنگی

ارزش 
 طبیعی

سایت های 
 هیدرولوژیکی

اشیا  
 معدنی

 غارها
هامکان

ی چینه 
 شناسی

مناطق 
حفاظت 
 شده

سایت 
های 
فسیل 
سیشنا  

 آلفا جمع

آبگرم و  1
امکانات 
 درمانی

X 1 1 1 1 1 1 1 1 8 44/7  

2 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
آثار تاریخی و 
 فرهنگی

5/0  x 0 0 5/0  5/0  1 5/0  1 4 72/3  

2 1 X 0 0 5/0  0 5/0  5/0  1 5/3  25/3  

3 1 X 0 0 0 5/0  5/0  5/0  5/0  3 79/2  

1 

یعیارزش طب  

0 1 X 1 1 1 1 1 1 7 51/6  

2 1 1 X 5/0  1 5/0  5/0  1 1 5/6  04/6  

3 1 1 X 1 1 1 1 1 1 8 44/7  

1 
 هایسایت

 هیدرولوژی

0 1 0 x 1 1 5/0  5/0  1 5 65/4  

2 1 1 0 x 1 0 5/0  5/0  5/0  5/4  18/4  

3 1 1 5/0  x 1 1 1 1 1 5/7  97/6  

1 

 اشیا  معدنی

0 5/0  0 5/0  x 5/0  5/0  5/0  5/0  3 79/2  

2 1 5/0  0 5/0  x 0 5/0  5/0  5/0  5/3  25/3  

3 1 1 0 5/0  x 5/0  5/0  5/0  5/0  5/4  18/4  

1 

 غارها

0 5/0  0 0 5/0  x 5/0  5/0  5/0  5/2  32/2  

2 1 1 5/0  1 1 x 1 1 1 5/7  97/6  

3 1 5/0  0 5/0  5/0  x 5/0  5/0  5/0  4 72/3  

1 
ی هامکان

 چینه شناسی

0 5/0  0 0 5/0  5/0  x 5/0  5/0  5/2  32/2  

2 1 1 0 0 5/0  0 x 5/0  1 4 72/3  

3 1 5/0  0 0 5/0  5/0  x 5/0  5/0  5/3  25/3  

1 
مناطق 

 حفاظت شده

0 5/0  0 0 5/0  5/0  5/0  x 5/0  5/2  32/2  

2 1 5/0  0 5/0  5/0  0 5/0  x 5/0  5/3  25/3  

3 1 5/0  0 5/0  1 0 1 x 5/0  5/4  18/4  

سایت های  1
 فسیل شناسی

 

0 0 0 0 0 5/0  0 0 x 5/0  46/0  

2 0 0 0 0 5/0  0 5/0  5/0  x 5/1  39/1  

3 1 5/0  0 0 5/0  0 5/0  5/0  x 3 79/2  



  5201-5188 ، صفحه1401مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره سوم، فصل پاییز، سال  

 5197 

 

پذیری مقاصد ژئوتوریستی: ماتریس عوامل منفی کاهنده رقابت7جدول  

مناطق 
مورد 
 مطالعه

 عوامل

عدم 
تناسب 
قیمت به 
 خدمات

توسعه غیر 
مفهومی 
 ژئوتوریسم

فقدان 
هازیرساخت  

عدم وجود 
متخصصین 

ایحرفه  

محل 
ی هااقامت

 غیر قانونی

مانع 
 زبان

امکان 
 ایجاد

های ینزم
یاقهوه  

کسری 
منابع مالی 
برای 
 گسترش

 آلفا جمع

عدم تناسب  1
قیمت به 
 خدمات

x 0 0 0 5/0  5/0  5/0  0 5/1  78/1  

2 x 0 0 0 0 5/0  5/0  0 1 19/1  

3 x 5/0  1 5/0  5/0  5/0  5/0  0 5/3  16/4  

توسعه غیر  1
مفهومی 
 ژئوتوریسم

1 x 5/0  1 5/0  1 5/0  0 5/4  35/5  

2 1 x 0 0 5/0  5/0  0 0 2 38/2  

3 5/0  x 5/0  0 1 5/0  5/0  5/0  5/3  16/4  

1 
فقدان 

هایرساختز  

1 5/0  X 5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  4 76/4  

2 1 5/0  X 5/0  5/0  5/0  0 0 3 57/3  

3 5/0  5/0  X 5/0  5/0  5/0  5/0  0 3 57/3  

عدم وجود  1
متخصصین 

ایحرفه  

1 5/0  5/0  x 5/0  5/0  0 0 3 57/3  

2 1 1 1 X 1 1 1 1 7 33/8  

3 5/0  5/0  5/0  x 1 5/0  1 5/0  5/4  35/5  

محل  1
های اقامت

یرقانونیغ  

5/0  5/0  5/0  5/0  x 5/0  5/0  0 3 57/3  

2 1 5/0  5/0  0 x 5/0  1 0 5/3  16/4  

3  0 5/0  5/0  x 5/0  5/0  5/0  5/2  97/2  

1 

 مانع زبان

1 5/0  5/0  5/0  5/0  x 1 5/0  5/4  35/5  

2 1 0 5/0  0 5/0  x 5/0  0 5/2  97/2  

3 5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  x 5/0  5/0  5/3  16/4  

 امکان ایجاد 1
های زمین
ایقهوه  

5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  X 0 3 57/3  

2 0 0 0 0 0 5/0  X 0 5/0  59/0  

3 5/0  0 5/0  5/0  5/0  5/0  X 0 5/2  97/2  

کسری منابع  1
مالی برای 
 گسترش

1 1 5/0  1 1 1 1 x 5/6  73/7  

2 1 1 1 1 1 1 1 x 7 33/8  

3 5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  x 5/3  16/4  

سرعین 3شماره خلخال،  2هیر ،شماره  1توضیح جدول : شماره   

ه دهندکاهش نتایج به دست آمده از عوامل ارتقادهنده و با توجه به
دهنده این است که منطقه پذیری مناطق مورد ارزیابی نشانرقابت

دهنده که نشان 16/1هیر با نسبت بین عوامل منفی و مثبت با مقدار 
ق پذیری در بین سایر مناطبخش از لحاظ رقابتدرجه کیفی رضایت

باشد. منطقه خلخال نیز از لحاظ ارزش عددی با ئوتوریستی میژ
بخشی در بین سایر پذیری رضایتدهنده رقابتنشان 20/1مقدار 

ستی چنین منطقه توریباشد. هممناطق ژئوتوریستی مورد ارزیابی می
سرعین از نظر ارزش عددی که نتیجه بین نسبت عوامل منفی و 

پذیری در ین منطقه از لحاظ رقابتنشان قوت ا 43/1مثبت با مقدار
قه باشد که درجه کیفی این منطبین سایر مناطق ژئوتوریستی می

سه  نتایج به دست آمده از باشد که در نتیجه با توجه بهنیز خوب می
پذیری خوب منطقه سرعین در منطقه مورد ارزیابی بیانگر رقابت

د که باشیبخش مناطق هیر و خلخال مپذیری رضایتمقابل رقابت
پذیری خوبی دهنده این است که منطقه سرعین از رقابتنشان

لی طور کباشد. به برخوردار می نسبت به سایر مناطق گردشگری
سرعین با برخورداری بیشتر از عوامل مثبت  منطقه گردشگری

سبت ن دهد که این منطقه از نظر گردشگریپذیری نشان میرقابت

ذیری پاز وضعیت مطلوبی برای رقابت به سایر مناطق مورد مطالعه
 باشد.و جذب گردشگران از سرتاسر جهان برخوردار می

  یریگجهینت  .4
مناطق  یریپذو رقابت یستیتوان ژئوتور یابیبه ارز قیتحق نیدر ا

 نی( پرداخته شده است. بنابراسرعین، خلخال ،هیرمورد مطالعه )
نظر توان  از سرعین یکه منطقه گردشگر شودیم یریگجهینت

مورد  یرمناطق گردشگ رینسبت به سا یریپذو رقابت یستیژئوتور
 اردبیل به استانجذب گردشگر  یرا برا یمناسب یهالیمطالعه پتاس

 پژوهش حاضر  به منظور ارزیابیرا به خود اختصاص داده است. 
 لتحلی و استان اردبیل گردشگری مناطق ژئوتوریستی توان
 ،خلخال هیر،: موردی مطالعه)وریستی ژئوت مناطق پذیریرقابت
 چند بعدی موضوعی گردشگران انجام گرفت. آشنایی (سرعین
 ستهواب مختلفی عوامل به محیط از تجارب گذشته بر عالوه و است
نظر  های استفاده شده در این پژوهشمدل براساس .است

ری های گردشگپتانسیل از استفاده و کارشناسان در گردشگران
د مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته شد و  مناطق مناطق مور

 گردشگری از نظر توان رقابت پذیری مشخص شدند بنابراین
 ایرس به نسبت پذیریرقابت نظر از سرعین گردشگری منطقه
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 بجذ برای مناسبی هایپتاسیل مطالعه مورد گردشگری مناطق
ایت در نه .است داده اختصاص خود به را اردبیل استان به گردشگر

های مانند مناطق ژئوتوریستی مورد مطالعه به دلیل محدودیت
های ارتباطی، سکونتگاهی و نبود امکانات رفاهی منجر به راه

کاهش گردشگر در مناطق هیر و خلخال شده است. بنابراین 
های الزم برای جذب پیشنهاد می شود برای افزایش اگاهی
رساختی فراهم گردد و گردشگران داخلی و خارجی ابتدا امکانات زی

گر ای بتوان شرایط جذب گردشسپس با استفاده از تبلیغات رسانه
به مناطق مورد مطالعه را مهیا ساخت. نتایج تحقیق )اصغری و 

(، زیرا نتایج مطالعات نشان داد که منطقه گردشگری 1400نظافت، 
آلوارس توان گردشگری باالی برای جذب توریسم دارد. نتایج 

مورد تایید در پژوهش حاضر نیز است،   ،(1393غری، )اصپژوهش 
 توان لحاظ به منطقه سه که داد نشان تحقیق این نتایج زیرا تحلیل

 ستنده بسیار باالیی تشابهات دارای ژئوتوریسم حوزه در ایمنطقه
 دو با چشمه هفت بین هاشاخص از برخی در صرفاً هاتفاوت و

 چنین نتایج پژوهشهم. ندکمی پیدا مفهوم و معنی دیگر منطقه

[Ranjbaran and Ghanbari 2012]  شباهت فراوانی با
های عوامل تاثیرگذار در مناطق ژوتوریستی تحقیق حاضر دربررسی

های خارجی مانند چنین نتایج در پژوهشو همنشان داده است 
[Pavolova et al. 2012،] مشابهت  با پژوهش حاضر

 پذیری مناطقشگری و توان رقابتفراوانی در ارزیابی توان گرد
ن چنیهای علمی و مازاد و هممورد ارزیابی از نظر شناسایی شاخص

پذیری مناطق و شناسایی عوامل مثبت و منفی ت ثیرگذار در آسیب
نتایج همه  در ارزیابی مناطق مورد مطالعه دارد که با توجه به
ب مناس هایمطالعات سعی شود تا مناطق مورد ارزیابی با تحلیل

بتوانند راهکارهای مناسبی برای توسعه مناطق ژئوتوریستی ارائه 
حلی پذیر راهچنین بتوانند در برابر عوامل منفی و آسیبدهند و هم

 برای رفع و توسعه و جلوگیری عدم توسعه مناطق گردشگری
 حاصل گردد.

 شود.قدردانی: از حمایت دانشگاه محقق اردبیلی تشکر می و تشکر

  نابع م
. ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقه ضحاک 1393اصغری سراسکانرود، ص.، اسفندیاری درآباد، ف.، محمدنژاد، و.، زینالی، ب.، اصغری سراسکانرود، ص.،  -
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Abstract  

Introduction 

Attention Due to the increasing attention to tourism and becoming competitive in the tourism 

market around the world, tourism destinations are increasingly competing with attracting 

tourists.  Geotourism is a new, dynamic and evolving form of tourism that is mainly influenced 

by the inherent contexts and attractions of disciplines such as geomorphology, geology, 

mineralogy, fossilology, caving and other related sciences. It is also influenced by the technical 

exploration of cultural and historical sites associated with mining activities, the discovery of 

specific museums in a region, or historical monuments. This study evaluates the geotourism 

potential and analyzes the competitiveness of the geotouristic areas of the case study (Hir, 

Khalkhal, Sarein). There are various factors involved in the development of tourism, the 

absence of some of which poses many challenges to the development of tourism. Accordingly, 

identifying the factors affecting tourism development is a basic precondition for national 

planning and development and will play an important role in tourism development in the study 

areas. The reason for choosing these areas is due to having all three areas with almost similar 

characteristics of geotouristic attractions and on the other hand having the variables of the 

models of this research in these areas. According to the fields related to geotourism, it is 

necessary to define and identify indicators and factors assessing the competitiveness of 

geotourism in each region so that based on these indicators, the attractiveness and 

competitiveness of the region can not only be determined but can be compared with other 

regions and low value. To take on. . Therefore, the first task in this field will be to identify the 

indicators and determinants of competitiveness of the evaluated areas. The purpose of this 

study is to evaluate the geotourism potential and analyze the competitiveness of geotouristic 

regions of Ardabil province (Case study: Hir, Khalkhal, Sarein).    

 

Methodology 

The study areas are located in Ardabil province. Ardabil province in the northwest of the 

Iranian plateau, with more than 18 thousand and 50 square kilometers, constitutes about 1% of 

the country's area. This province is bordered by Aras River, Moghan Plain and Balharud from 

the north to the Republic of Azerbaijan, from the east to Talesh and Baghro mountains in Gilan 

province, from the south to interconnected mountains, valleys and plains of Zanjan province 

and from the west to East Azerbaijan province. it's limited. In this research, 1: 50,000 

topographic maps, 1: 100,000 geological maps, as well as GIS software have been used to 

identify the study areas. Field study This research was conducted in the field and a 

questionnaire was completed in the spring of 1401. During the field study, in addition to 

providing images of the geotourist attractions of the study areas, questionnaires were also 

completed from travelers and tourism experts based on the model items used. Data collection 

tools are also based on a questionnaire and the number of experts and tourists has been 

determined using a simple random sampling method and Cochran's formula. The statistical 

mailto:abedini@uma.ac.ir
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population in this study is travelers and experts who have traveled to the study areas of 

geotourism, which for each study area was collected using a questionnaire of 70 tourists and 

25 experts. A total of 285 questionnaires were completed for the three study areas. The 

statistical population in this study is travelers and experts who have traveled to the study areas 

of geotourism, which for each study area was collected using a questionnaire of 70 tourists and 

25 experts. A total of 285 questionnaires were completed for the three study areas. Also, to 

estimate the normality of the data, the data distribution fit was tested using the Smirnov-

Nekouei Kolmograph test and was confirmed with a significance (sig) of 0.05. In this research, 

first, the analysis of the geotourism potential of the mentioned areas is evaluated using the 

Hadzic model, and in the next stage, using the model of Pavolova et al., The competitiveness 

of the studied areas is evaluated. 

Discussion 

• A: The results of the dynamic model (Hadzic): The results of evaluating the scientific 

geotouristic value of the regions according to experts show that among the sub-indicators of 

scientific value in terms of hair, the index showing geomorphological processes with a value 

of 4.15 and diversity in geomorphological forms with a value of 4.36 has the highest score. 

And in terms of index, rarity at the national level with a value of 1.69 has the lowest score. In 

other words, hair is less important in terms of rarity at the national level. 

• B: Results of competitiveness of tourist areas: According to the results obtained from field 

studies and completing the questionnaire, one of the positive factors of competitiveness of 

geotouristic areas can be the existence of spas and medical facilities in Hir region with a value 

of 7.44 and also in Sarein region with a natural value factor of 7.44 with the highest 

competitiveness. Compared to other factors. In the next ranks, Khalkhal geotouristic region has 

the highest level of competitiveness in terms of the existence of several caves with a value of 

6.97. Also, Khalkhal and Sarein areas with (0) have the lowest level of competitiveness in 

terms of spa and medical facilities, which indicates that there is no spa in these geotouristic 

areas. 

Conclusion 

In this research, the geotourism potential and competitiveness of the studied areas (Hir, 

Khalkhal, Sarein) have been evaluated. Therefore, it is concluded that Sarein tourism region in 

terms of geotourism potential and competitiveness compared to other studied tourism areas has 

suitable potentials to attract tourists to Ardabil province. Based on the models used in this 

study, the views of tourists and experts on the use of tourism potentials in the study areas were 

evaluated and tourism areas were identified in terms of competitiveness, so Sarein tourism area 

in terms of competitiveness compared to other study areas suitable potentials To attract tourists 

to Ardabil province. Finally, the studied geotourist areas due to restrictions such as 

communication routes, housing and lack of amenities have led to a decrease in tourists in the 

areas of Hir and Khalkhal. Therefore, it is suggested that in order to increase the necessary 

awareness to attract domestic and foreign tourists, first infrastructure facilities should be 

provided and then, using media advertisements, the conditions for attracting tourists to the 

study areas can be provided.  
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