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  چکیده

شگری یکی از مهم سم و گرد ست که روز به رتوری صاد هر کشوری ا صنایع تاثیرگذار در اقت شد بیشترین  شرفت و ر و در  کندمی تریوز پی
های ها در مناطق مختلف، مستلزم شناخت از جنبهاستفاده صحیح و بهینه از جاذبهدنیای مدرن امروزی بسیار مورد توجه قرار دارد همچنین 

ست.  سی میزان و تاثیر توان رقابت بنابراین هدف از این پژوهشمختلف ا صابرر ستی بر اقت ستان اردبیل باپذیری و ژئوتوری ستفاده از  د ا ا
باشککد. روش تحقیق از نوت توصککیفی، میشککهر، هیر  کومانسکککو، هادزیو و پائوواوا طملاا ه موردی: شککهرهای سککرعین، مشککگینهایمدل

ترین امتیاز کم 65/10ترین و هیر با بیش 35/16ها شهر سرعین با میانگین ای است. براین اساس نتیجه بررسیتحلیلی، کاربردی و مقایسه
سب کردهرا در بین اندفرم شکینها ک شگری مناطق هیر، م ساس نتایج توان گرد سرعیناند. همچنین بر ا ، 8/33ترتیب برابر با به شهر و 

در توس ه  ییبسیار باال توانمناطق گردشگری  سایردهنده این است شهر توریستی سرعین نسبت به که نشان دست آمدبه 15/57و  16/39
دایل دارا بودن امکانات بهتری برای جذب شهر بهینمشگ شهر توریستی ود اختصاص داده است.خبه ان اقتصاد استانی از نظر گردشگریمیز

های توریسککتی ارزش گردشککگر و توسکک ه اقتصککاد نسککبت به شککهر هیر در رتبه دوم قرار گرفت. نتیجه کلی تحقیق گویای پتانسککیل باالی
های الزم مقواه سککاخت باشککد. اما به دایل عدم وجود زیروسکک ه اقتصککاد اسککتان اردبیل از طریق توریسککم میشککهرهای مورد ملاا ه در ت

گردد براساس نتایج حاصله گیری میای و ملی است. بنابراین نتیجههای کالن در سلح منلقهریزیبرنامه ژئوتوریسم در این مناطق نیازمند
تواند به اقتصاد باشد که میاقتصادی باالتری نسبت به سایر مناطق توریستی استان اردبیل دارا میشهر توریستی سرعین توانایی و پتانسیل 

 استان اردبیل کمو فراوانی کند.
 

  یکلیدکلمات 
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  مقدمه -1
 غذایی، و ساختمان خودروسازی، صنایع از پس گردشگری صن ت

 در بخش این مشارکت میزان. جهان است برتر صن ت چهارمین

چون هم هاییبخش از بیش جهان داخلی ناخااص تواید
 خودروسازی از اشتغال در آن مشارکت و کشاورزی و خودروسازی

 ناخااص تواید درصد 57 چونهمارقامی  .است بوده تربیش نیز

یازده شغل،  هر میان از شغل یو تواید تریلیون دالر . 57ط داخلی
درصد از صادرات جهان، رشد  06/0تریلیون دالری،  3/1صادرات 

د بینی رشمیلیون نفر و پیش 1035اامللی به میزان گردشگری بین
، نشان 2030بیلیون نفر در سال  8/1ت داد گردشگر به میزان 

ین ترترین و پررونقدهد صن ت گردشگری به یکی از بزرگمی
تصادی جهان تبدیل شده است طسازمان جهانی های اقبخش

 . با توجه به پتانسیل 1397؛ نرگسی و همکاران، 2013گردشگری، 
ار توان امیدوای که در صن ت گردشگری ایران وجود دارد، میبااقوه

ریزی در این صن ت، کشور ایران گذاری و برنامهبود که با سرمایه
ی ه تبدیل شود به نحوتواند به قلب بزرگ گردشگری در منلقمی

عنوان مدت و بلندمدت درآمدهای ارزی حاصل از آن بهکه در میان
رفت از اقتصاد تو محصوای ملرح گردد عاملی موثر در برون

قلب از یکی ایران  . کشور1390پور، وصاایان و غالمیطمومنی

 برخورداری با که رود می شمار به جهان در گردشگری مهم های

 گوناگون اقلیمی شرایط و طبی ت فرهنگ، و تمدن ینسابقه دیر از

 مناسب جایگاه در توانایی قرارگیری دست، این از دیگر عوامل و

دارد طنرگسی  را اامللیبین و آسیا سلح در گردشگری پرجاذبه نقاط
 ایجاد در گردشگری صن ت اهمیت امروزه  .1397و همکاران، 

 شده افزون آشکارتر روز طوربه دنیا سلح در اقتصادی مثبت اثرات

 کشورهای در چه و یافته توس ه کشورهای در چه مرداندوات که

 ایجاد مهم عوامل از یکی عنوانبه را آن توس ه گردشگری حال در

  .1389دانند طمحمدی و همکاران، می بیکاری نرخ کاهش و اشتغال
کننده برای جذب رقابت مقصد گردشگری، عاملی ت یین

 Crouchط فراوان و بیشینه ساختن منافع آن است بازدیدکنندگان

and Ritchi, 2005.   تواند پایداری اقتصادی پذیری میرقابت
بینی کند و از طریق محاسبه میزان از گردشگری در مقصد را پیش
های اشتغاازایی و درآمدزایی برای مقصد دست دادن یا کسب فرصت

عاملی است که مقصد  گیری است. رقابت در گردشگری،قابل اندازه
کند و فرهنگ، اقتصاد، منابع نظر را برای گردشگر جذاب می مورد

 ,Armenskaط بخشدمحیلی را در مقصد ارتقا میزیست

گذاری روز افزون در مقاصد گردشگری، به رقابت سرمایه  .2011
تر جهانی برای ت داد گردشگر ورودی منجر شده است و هرچه بیش
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دشگری، خدمات گردشگری مختلفی را ارائه در نتیجه مقاصد گر
هرچه اقتصاد کشوری  .Reisinger et al, 2019ط دهندمی

تر به گردشگری وابسته باشد، تالش برای توس ه خود بیش
 دهد.پذیری مقاصد خود نشان میتری برای بهبود رقابتبیش

پذیری بر عملکرد مقاصد با توجه به روندهای بنابراین، تأثیر رقابت
نیروها و  . Dwyer, 2015طقتصادی جهان در حال رشد است ا

پذیری مقاصد عوامل بسیاری وجود دارند که بر روی رقابت
گذارند و شناسایی این عوامل، موضوت این گردشگری تأثیر می

 هایپژوهش است. تا زمانی که نقاط قوت، نقاط ض ف و اواویت
پذیری هبود رقابتگیری نشوند، بیو مقصد شناسایی، درک و اندازه
د پذیری برای موفقیت یو مقصآن مقصد امکان پذیر نیست. رقابت

و اطمینان از رونق آن امری ضروری است. بنابراین، بسیار مهم 
ود را خ پذیریاست که مقصد از آنچه باید انجام شود تا توان رقابت

پذیری یو مقصد گردشگری برای رقابت باال ببرد، آگاهی یابد.
به موق یت مللوب در بازار گردشگری بین اامللی و حفظ  دستیابی

مزیت رقابتی بسیار مهم است. مدیریت مقصد گردشگری بدون 
هایی که در آن دخیل است امکان ها و مقواهآگاهی از موق یت، پدیده

قابتر پذیر نخواهد بود. یو مقصد گردشگری باید با ت ریف جهانی
 پذیری را درک کند. اینل رقابتها و عوامپذیری آشنا باشد و مدل

پذیری مقاصد گردشگری رقابت گیریامر باعث شده است که اندازه
گیری برای اقدامات آتی به گذاری و تصمیمجهان برای سیاست

بخش مهمی از صن ت گردشگری تبدیل شود. ژئوتوریسم اغلب به 
شود که در درجه شکلی از گردشگری مبتنی بر طبی ت اطالق می

 . Gray, 2011طتمرکز دارد  بر یو سیستم جغرافیاییاول 
Hose او یکی از ت اریف اساسی ژئوتوریسم را ارائه کرد.  ، 2010ط

های های دارای جاذبهژئوتوریسم توس ه گردشگری به سمت مکان
عنوان شکلی از گردشگری ت ریف شناسی. سپس ژئوتوریسم بهزمین

انداز تمرکز دارد. شناسی و چشمشد که به طور خاص بر زمین
های جغرافیایی، حفاظت از تنوت ژئوتوریسم گردشگری به مکان

جغرافیایی، و درک علوم زمین از طریق درک ارزش و یادگیری 
شناسی، استفاده یابد. این امر از طریق بازدید از آثار زمینگسترش می

از راه آهن طبهترین مسیرهای ژئوتوریسم ، تورهای راهنما، ف اایت
دست میای زمین شناسی و حمایت از مراکز بازدید جغرافیایی بهه

توانند مسافران شناسان میزمین . 2010طنیوسام و داواینگ،  آید
ها ممکن است از مناطق مستقل یا گردشگران گروهی باشند. آن

شناسی بازدید کنند. مانند ای زمینهطبی ی یا مصنوعی با ویژگی
ات وحش، حفاظت از منابع طبی ی طدر گردشگری حیاکوتوریسم و 

این مورد حفاظت زمین شناسی، حفاظت از تنوت جغرافیایی و خدمات 
طغضبانی و ها مهم است های زمین شناسی  برای تداوم آنسیستم

 . تاکنون ملاا ات مختلفی در خصوص توان1397همکاران، 
ته فپذیری و ژئوتوریستی در داخل و خارج از کشور انجام گررقابت

منظور تحلیل جایگاه  ، به1400طور مثال، متین طاست به
های پذیری مقصد گردشگری ایران مبتنی بر شاخصرقابت

WEF-TTCR  پرداخت. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که

به ب د  2015ای ایران از سال پذیری جهانی و منلقهجایگاه رقابت
بسیار کند رشد ص ودی را تجربه کرده است. هرچند این رشد 

شاخص مورد بررسی،  14از میان  2019باشد. همچنین در سال می
اخت اامللی، زیرسرتبه ایران در محیط کسب و کار، پذیرا بودن بین

حمل و نقل، زمینی و بندرگاهی دارای افت و وض یت نامللوبی 
سبتا ها شرایط نهای گذشته داشته و در سایر شاخصنسبت به سال

 ، مدل تبیین 1400طخانزاده وهمکاران،  .بهتری داشته است
پذیری گردشگر شهرهای توریستی در ایران را مورد ملاا ه رقابت

یر را بر ترین تأثقرار دادند. نتایج نشان داد که مدیریت مقصد بیش
پذیری گردشگری شهرهای توریستی ایران داشته است. سایر رقابت

ردشگری، عوامل و ترتیب عبارت از خدمات گعوامل تأثیرگذار به
های اصلی و شرایط حمایتی، شرایط تقاضا، منابع و جاذبه

 ، توان ژئوتوریستی 1399طنظافت و همکاران،  .اندها بودهزیرساخت
پذیری مناطق ژئوتوریستی منلقه سرعین را مورد و تحلیل رقابت

ملاا ه قرار دادند. نتیج پژوهش آنها نشان داد که توان ژئوتوریستی 
و در سلح  44/32و  9/39طق هیر و خلخال به ترتیب برابر در منا

و در حد خوب ارزیابی شد.  55/61متوسط و در منلقه سرعین 
و خلخال با ارزش عددی  16/1همچنین مناطق هیر با ارزش عددی 

پذیری خوب و مناسبی بودند. قنبری و همکاران دارای رقابت 20/1
های می ژئومورفوسایتهای ژئوتوریس ، به بررسی قابلیت1392ط

منلقه سیمره با استفاده از روش پرااونگپرداختند. تایج پژوهش نشان 
می دهد که از نظر میانگین ارزش بهره وری، سراب دره شهر با 

در منلقه، توان باالیی در  0.62و اغزش سیمره با امتیاز  0.65امتیاز 
ان باال توزمینه جذب ژئوتوریسم دارند. اندفرم های منلقه به دایل 

در زمینه آموزش علوم زمین و ویژگی هایی همچون زیبایی، وجود 
جاذبه های تاریخی، باستانی، فرهنگی و ورزشی، توانمندی های 
باالیی در زمینه گردشگری دارند. نبود زیرساخت ها و تبلیغات 
مناسب، عامل اصلی گسترش نیافتن ژئوریسم منلقه است 

Resinger ناسایی عوامل موثر بر رقابت  ، ش2019و همکاران ط
پذیری گردشگری کشور امارات متحده عربی از دیگاه گردشگران 
پرداختند. نتایج آنها نشان داد که زیرساختهای مقصد و خدمات 
پشتیبانی و پس از آنها منابع مقصد، بیشترین تاثیر را در ادراک 
 گردشگران از رقابت پذیری گردشگری امارات متحده عربی داشتند.

Ayicuro (2015)های ، به بررسی نقش محدودکنندۀ چااش
های گردشگری کشورها از اوگاندا مت دد و متنوت در تحقق ظرفیت

به عنوان نمونۀ موردی استفاده شده است پرداختند. نتایج پژوهش 
هایی در خدمات مقصد و ااگوهای ها نشان داد که  ناهماهنگیآن

ه جۀ ناکافی بازاریابی در مواجهتقاضا شناسایی شدند. همچنین، بود
تی های نهادی و مدیریبا یو تصویر منفی پایدار مقصد و قابلیت

 کند.های اصلی شناسایی میناکافی را به عنوان چااش

 روش انجام تحقیق -2

 محدوده مورد مطالعه   
اند. استان اردبیل در مناطق مورد ملاا ه در استان اردبیل واقع شده

کیلومترمربع،  50هزار و  18ان، با بیش از شمال غربی فالت ایر
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دهد. این استان از شمال از مساحت کشور را تشکیل می %1حدود 
به رود ارس، دشت مغان و بااهارود هم مرز با جمهوری آذربایجان، 

های تااش و بغرو در استان گیالن، از جنوب از شرق به رشته کوه
پیوسته استان زنجان و از هم های بهها و جلگهها، درهبه رشته کوه

غرب به استان آذربایجان شرقی محدود است طزنده دل و همکاران، 
بندی کوهن این استان دارای چهار اقلیم  . براساس تقسیم1379

مدیترانه ای گرم، م تدل، کوهستانی سرد و م تدل است. چهره 
های سبالن، تااش و بزغوش عمومی متاثر از ارتفاعات کوهستان

 اند. بیشترین عوامل طبی ی سبب محصور شدن آن شدهاست. ا
متر از سلح دریا ارتفات دارند. وجود  3000تا  2000های استان زمین
های ای دارند آبها در اعتدال آب و هوای استان نقش عمدهکوه

ها سبب آبادی منلقه شده است. آثار فرعی جاری از این کوهستان
م دنی آبگرم در نقاط  هایآتشفشان 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 

  .1377منلقه شده است طزنده دل و همکاران، 

شهرستان سرعین در شمال غرب ایران و در محدوده  سرعین:

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

باشد. کیلومترمربع می 546/373دارد. وس ت این شهرستان حدود 
های گرم اندازهای طبی ی و آبها و چشماین شهرستان جاذبه
ی وها نفر را به سداده است که ساالنه میلیونفراوانی در خود جای 

های جاذبهتوان به -کند. در کنار این موارد میخود جلب می
 های آن گسترده شدهژئوتوریسمی اشاره کرد که در سبالن و دامنه

های تقریباً مشابه است. این منلقه به دایل دارا بودن ویژگی
های ژئوتوریستی و از طرف دیگر دارا بودن متغییرهای جاذبه
 . باشدناطق میهای این تحقیق در این ممدل

ای هشهر یکی از شهرستانشهرستان مشگین :شهرمشگین

استان اردبیل است که در غرب این استان واقع شده است. آب و 
هوای این شهرستان م تدل کوهستانی است و دمای هوا در طول 

گراد متغیر است. کوه سبالن در + درجه سانتی30و  -30سال بین 
شده است. از نظر اکوتوریستی کیلومتری این شهر واقع  25

های فراوانی است. وجود کوه شهر دارای قابلیتشهرستان مشگین
ها های فراوان، دریاچههای آبگرم م دنی، رودخانهسبالن و چشمه

ها، مراتع سرسبز و ... چشم اندازی زیبا به شهرستان و تاالب
ر اشهر بخشیده است. این شهرستان از نظر تاریخی نیز بسیمشگین

 اثر تاریخی است.  600غنی و دارای بیش از 

کیلومتری شهرستان اردبیل قرار  23شهر هیر در جنوب و در  هیر:

های گردشگری در استان اردبیل محسوب دارد و یکی از قلب
شود. آب و هوای شهر هیر در پاییز و زمستان سرد است وای در می

های ر این شهر باغشود. دبهار و تابستان م تدل و گه گاهی گرم می
ی هافراوان اند که به همین خاطر به شهر باغ …گیالس آابااو و

بهشتی م روف است. این شهر هرسااه گردشگران زیادی را به خود 
کند اواین پل م لق تمام شیشه ای قوسی شکل جهان در جلب می

ای بسیار بکر و زیبا وجود این شهر قرار دارد . در این شهر منلقه
ه پر از باغهای میوه است و رودی از میان این باغها عبور دارد ک

به  است کههای این شهر واقع شدهکند این منلقه در پشت کوهمی
های گردشگری بهشت پنهان شهر هیر طدربند  مشهور است.از جاذبه

و تفریحی هیر میتوان به پل م لق شیشه ای هیر کرد. به علت 
نه ها و ویالهای بسیار زیبایی توریستی و زیبا بودن این شهر خا

ساخته شده.در خیابان شهر هیر نیز مملو از درخت گیالس میباشد. 
از دیگر نقاط گردشگری در هیر بجز پل م لق شیشه ای و دربند 
میتوان از دریاچه نئور نیز نام برد که دریاچه ای روی قله کوه باغرو 

نکی زالل و خمیباشد که در زمستان یخ میزند و آب بسیار شفاف و 
دارد که دارای ماهی قزل آال رنگین کمان نیز میباشد و بسیار طبی ت 
چشم نواز دارد. کوه های اطراف شهر هیر پر از گیاهان دارویی 
خاص و کمیاب میباشد شهر هیر مملو از چشمه های آب شیرین و 

موق یت جغرافیایی مناطق مورد  1در شکل  آبشارهای طبی ی میباشد
شهر، سرعین، هیر ، در سلح کشور و استان اردبیل گینملاا ه طمش

 ارائه شده است.

 
در سطح کشور و  مورد مطالعه مناطقموقعیت جغرافیایی  -1شکل 

 1400منبع: نویسندگان، استان اردبیل، 
 

های روش کومانسکو، روش پائوواوا و مدل در تحقیق حاضر از توان
د تاثیر آن بر اقتصاهادزیو جهت بررسی میزان توان گردشگری و 

کومانسکو، مدل هادزیو، مدل استان اردبیل با استفاده از مدل
 های روش کومانسکو نسبتپائوواواستفاده شده است. از توانمندی

ها برای های مربوط به ارزیابی ژئومورفوسایتبه سایر مدل
گردشگری، عالوه بر جدید بودن مدل، ت داد بیشتر زیر م یارهای 

های باشد. بر خالف روشهر کدام از م یارهای موثر میدخیل برای 
های عیار گردشگری، همسوی دیگر که وزن هیچ کدام از جنبه

نسبت به دیگری کم یا زیاد نیست، زیرا دایل خاصی برای اهمیت 
کم یا زیاد یکی از آنها بر دیگری در ت یین قابلیت گردشگری مکان 

سبت ها نفاوت ژئومورفوسایتژئومورفیکی وجود ندارد، در این مدل ت
باشد و موارد دارای به یکدیگر در هر کدام از م یارها مشخص می

شود. نقص و نیاز به تقویت شناسایی شده و راهکارهای الزم ارائه می
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ارزش طعلمی، زیبایی شناختی، فرهنگی،  5روش کومانسکو بر 
ز ااقتصادی و مدیریتی  استوار است. حداکثر امتیازی که هر یو 

توانند کسب کنند در مقابل هر زیر م یار آورده شده زیر م یارها می
ها بر اساس چند زیر م یار  . امتیاز هر یو از ارزش1است طجدول 

های آید. پس از شناسایی جاذبهگیری بدست میو بصورت میانگین
این  هایژئوتوریسمی منلقه مورد ملاا ه، برای شناسایی ویژگی

ریو از آنها اقدام به تهیه کارت شناسایی مکان ها برای هجاذبه
ژئومورفواوژیو بر اساس روش کومانسکو گردید. در مرحله ب د 

ها در بین دو گروه افراد مختصص ژئومورفواوژی محلی پرسش نامه
ا های مورد نظر بو ساکنین بومی منلقه توزیع شدند. پرسش نامه

 ژئومورفواوژی و مردماستفاد از اساتید، دانشجویان دکتری و ارشد 
ر یو ها، میانگین همحلی تکمیل گردید. ب د از تکمیل پرسش نامه

گیری شده و در ها اندازهها برای هر کدام از ژئومورفوسایتاز ارزش
ها جهت تفصیر مورد استفاده نهایت نتایج بدست آمده از این کارت

 ایی . همچنین در این پژوهش ابتدا جهت شناس2قرار گرفت طشکل 
 1:100000توپوگرافی،  1:50000های مناطق مورد ملاا ه از نقشه

استفاده شده است.  GISافزار چنین از نرمشناسی، و همزمین
نامه ملاا ه میدانی این پژوهش به صورت میدانی و تکمیل پرسش

صورت گرفته است، انتخاب مناطق مورد ملاا ه به  1401در خرداد 
های  مناطق انتخابی دارای ویژگیباشد که اوالًاین دایل می

چنین جزء مناطق شاخص در سلح منلقه توریستی بوده و هم
دل ای بوده و مباشد. روش ملاا ه توصیفی، تحلیلی، مقایسهمی

ارزیابی توانمندی میزان گردشگری مناطق نیز، مدل هادزیو و مدل 
مدل . در باشدپذیری مناطق توریستی میپاوواوا جهت تحلیل رقابت

هادزیو هم نظر مسافران بازدیدکننده آن منلقه و هم نظر 
یرد. ابزار گمتخصصین در ارزیابی توان ژئوتوریستی مد نظر قرار می

نامه است و با استفاده از روش ها نیز بر اساس پرسشوگردآوری داده
گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران ت داد کارشناس و نمونه

جام ه آماری در این تحقیق مسافران گردشگر مشخص شده است. 
و کارشناسانی هستند که به مناطق مورد ملاا ه توریستی  مسافرت 

اند که برای هریو از مناطق مورد ملاا ه با استفاده از کرده
آوری شده است. در کارشناس جمع 30گردشگر و  50نامه از پرسش

کمیل پرسش نامه ت 240کل برای سه منلقه مورد ملاا ه ت داد 
 شده است.

 ها و زیر معیارهای ارزش گذاری در روش کومانسکو. ارزش1جدول 

(.2011)منبع: کومانسکو،   

 زیر م یار ارزش
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 Fها از روش آماری آزمون دار کردن رابله اندفرمجهت م نی 
یا تحلیل واریانس یو طرفه یا آنووا برای  Fردید. آزمون استفاده گ

آزمون تفاوت میانگین یو متغیر در بین بیش از دو گروه به کار 
با دو نمونه مستقل  tرود. در این آزمون که ت میم یافته آزمون می

، Fاست. در آزمون  tتر از آزمون ها راحتاست، مقایسه میانگین
   شود، که به همین ل اوایه آن تجزیه میواریانس کل جام ه به عوام

شود.   نیز گفته میANOVAدایل به آن آزمون آناایز وایانس ط
های چندگانه را میان توان مقایسههمچنین به کمو این آزمون می

ها انجام داد. در این آزمون مقیاس متغیر وابسته باید کمی و گروه
ید کیفی مستقل با ای / نسبی، مقیاس متغیردر سلح سنجش فاصله

ته های متغیر وابسترتیبی و توزیع داده –و در سلح سنجش اسمی 
و جام ه آماری باید نرمال باشند. بنابراین هر گروه نیز باید یو 

ید از ها بانمونه تصادفی مستقل از این جام ه باشد. همچنین گروه
ها برابر باشد طشایان و همدیگر مستقل بوده و واریانس گروه

 . جهت انجام این تحقیق از ملاا ات 85:1392اران،همک
ای و ملاا ات میدانی شامل مشاهده و عکس برداری از کتابخانه

نامه استفاده های محدوده مورد ملاا ه و پرسشژئومورفوسایت
زمین شناسی  1:100000گردید. همچنین در این پژوهش از نقشه 

نرم افزارهای  توپوگرافی و 1:50000برگ مشگین شهر و اردبیل 
Arc GIS, Spss,   .در طول تحقیق استفاده شده است 

 

  مدل پاوولوا و همکاران برای ارزیابی توان

 پذیریرقابت
له مدای های آن به وسیپذیری مقاصد ژئوتوریستی و پتانسیلرقابت

که به صورت واضح عوامل رقابتی را ت ریف کرده است، ت یین 
 ها وتوان شاخصگردشگری میشود. بر اساس اسناد توس ه می

پذیری مناطق گردشگری را به صورت کلی برای عوامل رقابت
ها ¬تمامی مناطق ژئوتوریستی و مجزا برای هر کدام از ژئوسایت

ت ریف کرد که در صورت داشتن آمار دقیقی از میزان گردشگران، 
های های گردشگری مناطق و ویژگیامکانات رفاهی، زیرساخت

 ای وض یتتنها به صورت دورهتوان نهمناطق می ئوتوریستیژ
ها توان با این شاخصژئوتوریستی مناطق را ارزیابی کرد، بلکه می

ضریب توس ه گردشگری مناطق را نیز ت یین کرد. به دایل عدم 
دسترسی دقیق به چنین اطالعاتی در کشور ما، به ناچار محققین 

وس ه گردشگری در های ملرح در سند تمجبورند بر اساس شاخص
های ژئومورفیو ایران و کشورهای مختلف و بر اساس ویژگی

ها های را طراحی کرده و بر اساس آن شاخصمناطق شاخص
پذیری ژئوتوریستی مناطق را ت یین بکنند. بنابراین رقابت
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که قادر به های از جمله اینهای ابدات شده دارای ویژگیشاخص
چنین قابلیت داشته و هم سنجش شدن در مناطق مختلف را

لف توان مناطق مختسازی را داشته باشند. که بر این اساس میکمی
ژئوتوریستی را با همدیگر مقایسه و مورد ارزیابی قرار داد. در ارزیابی 

پذیری مناطق الزم است نقاط مثبت مناطق که باعث جذب رقابت
ری ردشگهای منفی گشوند همراه با جنبهگردشگران به مناطق می

ای، مناطق از جمله ض ف زیر ساختارها، عدم وجود راهنمایان حرفه
 پذیری مناطقکمبود منابع ماای و ... که باعث کاهش ارزش رقابت

شود در کنار همدیگر مورد بررسی قرار بگیرند. بر این اساس در می
این تحقیق ب د از مشخص شدن فاکتورهای مورد بررسی و ت یین 

ورها با استفاده از مدل پاوواوا و همکاران اقدام نحوه سنجش فاکت
به تشکیل دو ماتریس گردید ماتریس اول نقاط مثبت ژئوتوریستی 

دهد و ماتریس دوم نقاط منفی سایت مناطق را تحت پوشش قرار می
دهد. فاکتورهای که ژئوتوریستی منلقه را مورد ارزیابی قرار می

ذیری پکنند سلح رقابتمیپذیری مناطق را ارزیابی میزان رقابت
مهم  هایکنند. در واقع وقتی که ارزشبینی میمناطق را نیز پیش

شود ارتباط بین فاکتورهای مورد بررسی نیز سازی میمنلقه کمی
شود و اهمیت هر فاکتور نسبت به دیگر فاکتورها نیز ارزیابی می

شود. ااگوی مراحل پژوهشی این تحقیق به شرح زیر بیان می
ده کننشناسایی فاکتورهای مثبت و منفی ت یین -1 باشد.می

 .m*nایجاد یو ماتریس  -2پذیری ژئوتوریستی منلقه. رقابت

، 1مقایسه تو به تو فاکتورها با هم دیگر که ارزش فاکتورها  -3
تر از فاکتور مورد اگر فاکتور مورد نظر مهم -4باشد. می 5/0و  0

در نظر گرفته  1د ارزش فاکتور مقایسه اهمیت بیشتری داشته باش
شود اگر فاکتور مورد نظر اهمیت کمتری نسبت به فاکتور مورد می

شود و اگر هر در نظر گرفته می 0مقایسه داشته باشد ارزش فاکتور 
در نظر  5/0دو فاکتور مورد مقایسه دارای اهمیت یکسانی باشند 

در  -5. گیردشود، و در ماتریس قلری عددی قرار نمیگرفته می
ها ارزش نهایت جمع هر سلر محاسبه شده و با جمع همه سلر

نهایی که ان کاس کننده ارتباط بین فاکتورهای مورد بررسی بوده 
آید. حاصل دو ماتریس مثبت و منفی باشد، به دست میمی
پذیری ژئوتوریستی منلقه خواهد بود و به کننده میزان رقابتبیان

طبقه  6ذیری مناطق ژئوتوریستی به پبندی رقابتعبارتی طیقه
نشان داده شده  2تقسیم بندی شده است که به ترتیب در جدول 

 است. 
 Pavolova etپذیری مناطق زئوتوریستی )بندی رقابت: طبقه2جدول 

al, 2012.) 

 ارزش عددی درجه کیفی مناطق ژئوتوریستی

2بیش از  عاای 1  

99/1-70/1 خیلی خوب 2  

69/1-40/1 خوب 3  

39/1-10/1 رضایت بخش 4  

09/1-00/1 کافی 5  

1تر از کم ناکافی 6  

پذیری مناطق های تحلیل رقابتها و گویه: شاخص3جدول 

 .(Pavolova et al, 2014)ژئوتوریستی

 عوامل منفی عوامل مثبت

 عدم تناسب قیمت به خدمات آبگرم و امکانات درمانی

توریسمتوس ه غیرمفهومی ژئو تاریخی و فرهنگی  

هافقدان زیرساخت ارزش طبی ی  

های هیدرواوژیکیسایت ایعدم وجود متخصصین حرفه   

های غیرقانونیمحل اقامت اشیا م دنی  

 مانع زبان غارها

شناسیهای چینهمکان ایهای قهوهامکان ایجاد زمین   

 کسری منابع ماای مناطق حفاظت شده

شناسیهای فسیلسایت   
 

 میکیالف: مدل دینا 

در مدل دینامیکی واژه میراث زمین ترکیبی از چندین عناصر شامل، 
لمی، شناسی، آموزشی، عفرهنگی، اجتماعی، تاریخی، زیبایی باستان
ها منبع اندازها و ژئو سایتسرگرمی، فیزیواوژیکی و هنرمندانه طچشم

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

  آن مکان 1های مازاد طجدول های ارزش علمی، ارزششاخص
 گردد.برآورد میژئوتوریستی 

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

 (.1393ژئوتوریستی )اصغری، 

شاخص مورد 
 ارزیابی

هازیر شاخص عالمت  
 اختصاری

 
 
های ارزش شاخص

 علمی

اینادر بودن در سلح منلقه  Ra 

عیبی تمامیتطبی  In 

 Rp نمایشگر فرایندهای ژئومورفواوژیکی

 Dv تنوت در اشکال ژئومورفواوژیکی

شناسی همراه با های دیگر زمینویژگی
 ارزش میراث فرهنگی

Ge 

 Kn دانش علمی

 Ed منافع آموزشی

 Rn نادر بودن در سلح ملی 

 

 

 

 
 

های شاخص ارزش
 مازاد

 

اندازارزش چشم  ScV 

 Ec ارزش اکواوژیکی

 Ex شاخص بودن در مقصد

 Red اجزای تجربی محصول ژئوتوریسم

 AW میزان ارتباط با برخی از کارهای هنری

میزان ارتباط با توس ه اجتماعی 
های محلیسکونتگاه  

DLC 

امکان سازماندهی برای برخی از 
دادهای فرهنگی خاصروی  

OCE 

های ارزش تفسیریطمرتبط با داستان
 خوب 

In 

 Com وجود عناصر طبی ی و میراث فرهنگی

 Qu کیفیت مدیریت ژئوسایت

های حمایتیامکانات و سرویس  Ess 

 Acc دسترسی

 Vi قابلیت دید

 آید:علمی بر مبنای رابله زیر به دست می
 + ScV= Im(Ra)xRa  1ط

Im(In)xIn + 

Im(Rp)xRp + 
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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 طمتفاوتی است بر این مبنا که اهمیت هر کدام از زیرشاخه

به وسیله گردشگرها از صفر تا یو و نظر کارشناسان برای هر یو 
شود سپس با جمع کردن هر امتیاز داده می 5تا  1ها از ز زیرشاخها

ها ارزش علمی مکان ژئوتوریستی با توجه به رابله کدام از زیرشاخه
های گردد. شاخص ب دی مدل تحقیق ارزشت یین می 1شماره 

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

AdV=Im(ScV)xScV+Im(Ec)x  :2ط

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 کی اینمدل هادزیو زیر شاخصی ندارد وای در این تحقیق برا
پذیری دقیق ارزیابی گردد از این شاخص استفاده شده نتیجه آسیب

پذیری هر سه منلقه با هم های آسیباست. بنابراین شاخص
باشند. این شاخص صرفاً توسط کارشناسان ارزیابی متفاوت می

 1شود. به عبارتی عدد داده می 5تا  1شود که امتیاز آن بین می
دهنده قوت نشان 5پذیری و عدد یزان آسیبترین مدهنده بیشنشان

های ارزیابی میزان .شاخص باشدپذیری میژئوسایت در مقابل آسیب
پذیری ژئوسایت طسرعین، مشکین شهر، هیر  به ترتیب آسیب
اری، پذیری تجپذیری فرهنگی و اجتماعی، آسیباند از آسیبعبارت

ری در پذییبپذیری در تغییرات کاربری اراضی، آسخدماتی،آسیب
ای، پذیری در برابر فرایندهای رودخانهای، آسیببرابر حرکات دامنه

پذیری در برابر ای، آسیبپذیری در برابر حرکات دامنهآسیب
پذیری در تغییرات کاربری اراضی، ای، آسیبفرایندهای رودخانه

پذیری در برابر فرایند پذیری تجاری ، خدماتی، آسیبآسیب
پذیری در پذیری فرهنگی و اجتماعی، آسیبآسیبای، رودخانه

ای، پذیری در برابر حرکات دامنهتغییرات کاربری اراضی، آسیب
پذیری در تغییر چشم اندازهای طبی ی و تبدیل آن به آسیب
 . نتیجه نهایی ارزیابی 1393های مهندسی می باشند طاصغری، سازه

های فرعی   به وسیله جمع شاخص علمی، شاخصTEگردشگری ط
 آید.به دست می 3پذیری ژئوسایت به وسیله رابله و آسیب
 TE = ScV+ AdV + V                     3ط

 نظر هم و کارشناسان نظر کهاین به جهت حاضر مدل

 گیرند دارایمی نظر در را منلقه بازدیدکننده آن گردشگرهای

 و هاتواق ی با باالتری پذیریان لاف و تلابق بیشتر، ارجحیت
 هااز زیرشاخص باشد. برخیمی گردشگری مکان ارزش میزان

 نظر بررسی اندازی  کهچشم ارزش مثال باشندطبرایمی موضوعی

 نتیجه شود کهمی باعث آن منلقه بازدیدکنندگان و گردشگرها

 دارد وجود های زیادیشاخص روش این شود. در حاصل دقیقی

 فرهنگی اکواوژیکی، ازی،اندچشم تاریخی، علمی، ارزش 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 رابله در
 گردشگرها اغلب کهاین به عنایت با است. بنابراین ژئومورفواوژیکی

 فرایندهای و با فرم رابله در و نیستند یعلم جوامع از

 نظر ندارند دقیقی اطالعات سایت در موجود ژئومورفواوژیکی

خواهد  بیشتری امتیاز گردشگرها دارای نظر به نسبت کارشناسان
بود. در صورتی که همه گردشگرها و کارشناسان باالترین نمره را 

نهایی عدد  برای یو ژئو پارک بدهند، بر اساس این شاخص نمره
توان بر مبنای نتیجه نهایی نمره خواهد شد. بنابراین می130

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

: ارزیابی نهایی ارزش ژئوتوریستی منطقه مورد مطالعه )اصغری، 2جدول

1394).  

 امتیاز ارزیابی ارزش توریستی

TE عاای  >100  

>70 خیلی خوب TE <100  

>40 خوب TE <70  

>20 متوسط TE <40  

>0 پایین TE <20  

 

 هاو یافته نتایج -3
ها دارای دو ارزش اصلی، علمی طبازسازی برخی از ژئومورفوسایت

عناصر جغرافیای دیرینه  و ارزش افزوده طفرهنگی، تاریخی، 
 . 181: 2005اکواوژیکی اقتصادی و زیبا شناختی  هستند طرینارد، 

ر ها بیت و ارزش کلی هر یو از ژئومورفوسایتدر این پژوهش اهم
هایی که ملابق روش کومانسکو تنظیم شده بود، اساس پرسش نامه

ها توسط دو گروه افراد مشخص و محاسبه گردید. پرسش نامه
محلی و دانشجویان ژئومورفواوژی بومی منلقه تکمیل گردید که 

صورت گرفته بر طبق محاسبات  آمده است. 4میانگین آنها در جدول 
بیشترین ارزش کل مربوط به شهر توریستس سرعین به میزان 

ترین میزان ارزش کل مربوط شهر توریستی هیر  به و کم 72/0
ها،  . در بین هر کدام از ارزش4بدست آمد. طجدول  65/0میزان 

رین تارزش زیبا شناختی بیشترین امتیاز و ارزش فرهنگی کم
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بایستی در مدیریت و اند که میادهها را به خود اختصاص دارزش
سامان دهی گردشگری این مناطق به این مسائل توجه الزم بشود. 

ترین میزان ارزش زیبا شناختی به ترتیب مر بوط به بیشترین و کم
  است. در ارزش علمی 25/10  و مشکین شهر ط50/20سرعین ط

یاز ن امتتری، بیشترین و کم25/11، 25/17سرعین و هیر به ترتیب با 
اند. را در بین شهرهای توریستی برای جذب گردشگر کسب کرده

 5/11بیشترین مقدار در ارزش فرهنگی برای مشکین شهر به مقدار 
بدست آمد. بیشترین مقدار  25/7ترین مقدار برای هیر به مقدار و کم

بدست آمد که نقش  75/17ارزش اقتصادی برای سرعین به مقدار 
ترین مقدار نیز برای هیر ایی مردم منلقه دارد و کمف اای در درآمد ز

تواند به دایل نداشتن زیر حاصل شد که می 75/13به مقدار 
های الزم باشد. در بخش ارزش مدیریتی شهر سرعین و ساخت

در مرتبه اول و دوم قرار  5/14و  50/16مشکین شهر به ترتیب 
  .2گرفتند شکل ط

های مورد مطالعه بر اساس رفوسایتهای ژئومو. مقادیر ارزش4جدول 

 روش کومانسکو

 
 ارزش

 هیر مشکین شهر سرعین

25/17 علمی  5/12  25/11  

50/20 زیباشناختی  25/10  75/13  

25/9 فرهنگی  5/11  25/7  

75/17 اقتصادی  75/14  75/13  

50/16 مدیریتی  5/14  50/12  

45/14 میانگین  9/11  6/11  

72/0 ارزش کل  66/0  65/0  

 
 کومانسکو روش 

بیشترین امتیاز  72/0سرعین با ارزش کل 4با توجه به نتایج جدول 
گردشگری را کسب کرده است. این شهر قابلیتی بسیار ممتاز برای 
توس ه در صن ت گردشگری و توس ه اقتصاد استان اردبیل دارد و 
به دایل دارا بودن ابدرمانی های مت دد همه سااه شاهد توان و 

 سیار باالی توریسم شده است. پتانسیل جذب ب
برای اواین مرحله تفسیر باید به نتیجه سلح  : Fتحلیل واریانس ط
 . این 5در جدول آزمون فیشر نگاه کنیم طجدول  Fم ناداری آزمون 

جدول نتیجه آزمون فیشر را به منظور سنجش م نی داری تفاوت 
 نشان های مورد ملاا ه راهای ژئومورفوسایتمیانگین نمره ارزش

دهد. کل تغییرات به دو موافه تغییرات درون گروهی و تغییرات می
ها، مجموت بین گروهی تقسیم شده و برای هر یو از این موافه

مجذورات، درجه آزادی و میانگین مجذورات آمده است. تغییرات 
میانگین  ها از اطرافبین گروهی نشانگر تغییر پذیری میانگین گروه

است که نشانگر  975/17ییرات بین گروهی کل است. مقدار تغ
ختالف باشد. این اها از میانگین کل میتغییرات زیاد میانگین گروه

شتن ها و ندابدایل وجود شرایط مناسب برای برخی ژئومورفوسایت
ها های الزم برای برخی از دیگر از ژئومورفوسایتزیرساخت

تو  نمرات تو باشد. تغییرات درون گروهی میزان تغییرپذیریمی
 دهد. مقدارپاسخگویان از اطراف میانگین گروه خودش را نشان می

است که بر عکس تغییرات بین  950/198تغییرات درون گروهی 
باشد. میانگین گروهی میزان تغییرات داخل هر گروه کم می

مجذورات از تقسیم مجموت مجذورات هر منبع بر درجه آزادی همان 
در  F . مقدار 1391بیب پور و صفری، منبع حاصل می گردد طح

دهد ی نی نشان تحلیل واریانس میزان برازش مدل را نشان می
دهد که آیا متغیرهای مستقل قادرند به خوبی تغییرات متغیر می

وابسته را توضیح دهند؟ تشخیص این موضوت با م نی داری مقدار 
F  ت. امکان پذیر اس 05/0در سلح خلای کوچکتر یا بزرگتر از

از تقسیم میانگین مجذورات رگرسیون بر میانگین  Fمقدار 
 . 35: 1391آید طحبیب پور و صفری،مجذورات باقی مانده بدست می

برای تفسیر نتیجه تحلیل واریانس مبنی بر م نی داری یا عدم م نی 
د بر ها، بایداری تفاوت میانگین متغیر مورد بررسی در بین گروه

عمل کنیم. موق ی که سلح  Fآزمون اساس م نی داری مقدار 
باشد، در آن صورت فرض  05/0کوچکتر از  Fم نی داری آزمون 

ها تایید و در مقابل فرض یکسانی آماری آنها تفاوت میانگین گروه
ین ها از نظر میانگشود. بدین م نی که دست کم یکی از گروهرد می

داری آزمون  نمره مورد نظر با بقیه فرق دارد. در اینجا سلح م نی
F  ا رد هاست، در نتیجه فرض تفاوت میانگین گروه 05/0بزرگتر از

  .5شود طجدول و در مقابل فرض یکسانی آماری آنها تایید می
 

 F. نتایج سطح معناداری ارزش لندفرم ها بر اساس آزمون 5 جدول

مجموت  
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F  سلح
 م ناداری

بین 
 گروهی

975/17 5 595/3 434/0 821/0 

درون 
 گروهی

950/198 24 290/8   

    29 925/216 کل

 

. نتایج آزمون 6های خلا: جدول آزمون اون جهت برابری واریانس
های های خلای ارزشاون جهت سنجش برابری واریانس
های مورد ملاا ه را نشان ژئومورفوسایتی در بین ژئومورفوسایت

بزرگتر  Fل از آنجا که سلح م نی داری آماره دهد. در این جدومی
ا ها باست، بنابراین باید گفت که واریانس خلای گروه 05/0از 

 همدیگر برابر بوده و تفاوتی بین آنها مشاهده نشده است.
 

 های خطانتایج آزمون لون جهت برابری واریانس  :6جدول

1درجه آزادی  تساوری آماری 2درجه آزادی    سلح م ناداری 

710/0  5 24 622/0  
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 پذیری مناطق گردشگرینتایج رقابت 

با توجه به نتایج به دست آمده از ملاا ات میدانی و تکمیل 
توان پذیری مناطق توریستی مینامه، از عوامل مثبت رقابتپرسش

در منلقه سرعین  و مشکین شهر به وجود آبگرم و امکانات درمانی 
ه هیر عامل ارزش طبی ی با مقدار چنین در منلقو هم 44/7با مقدار 

پذیری را نسبت به سایر عوامل کسب ترین رقابتبیش 44/7
ا شناسی بهای فسیلاند. منلقه سرعین از نظر عامل سایتکرده

بیانگر این است که این منلقه از احاظ وجود فسیل از  46/0مقدار 

بت ترین توان سرعین در رقاباشد. بیشوض یت خوبی برخوردار نمی
با سایر مناطق ژئوتوریستی در  ارزش طبی ی است که بهترین شرایط 

 پذیری با سایر مناطقرا در این منلقه ژئوتوریستی برای رقابت
گردشگری فراهم آورده است. منلقه مشکین شهر هم از احاظ 

پذیری از جمله وجود غارهای مت دد و طبی ت عوامل مثبت رقابت
شتری را برای رقابت با سایر مناطق نخورده امتیاز بیبکر و دست

 . 7ژئوتوریستی در استان اردبیل به خود اختصاص داده است. طجدول

 

 پذیری مقاصد ژئوتوریستی: ماتریس عوامل مثبت ارتقادهنده رقابت7جدول 

مناطق مورد 
 ملاا ه

 عوامل
آبگرم و 
امکانات 
 درمانی

آثار 
تاریخی و 
 فرهنگی

ارزش 
 طبی ی

سایت های 
یکیهیدرواوژ  

اشیاء 
 م دنی

 غارها
هامکان

ی چینه 
 شناسی

مناطق 
حفاظت 

 شده

سایت 
های 
فسیل 
 شناسی

 آافا جمع

1 
آبگرم و امکانات 

 درمانی

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

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

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 

 ارزش طبی ی

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

 هیدرواوژی

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 

 اشیاء م دنی

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 
های چینه مکان

 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  

مناطق مورد 
 ملاا ه

 عوامل
آبگرم و 
امکانات 
 درمانی

آثار 
تاریخی و 
 فرهنگی

ارزش 
 طبی ی

سایت های 
 هیدرواوژیکی

اشیاء 
 م دنی

 غارها
هامکان

ی چینه 
 شناسی

مناطق 
حفاظت 

 شده

سایت 
های 
فسیل 
 شناسی

 آافا جمع

1 
آبگرم و امکانات 

 درمانی

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

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

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  



5639-5624، صفحه 1401ره چهارم، فصل زمستان، سال مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شما  

5632 

 

هیر 3سرعین، شماره مشکین شهر، شماره  1شماره توضیح جدول:   

    
ا توجه به نتایج به دست آمده از ملاا ات میدانی و با استفاده از ب

پذیری مناطق نامه، از عوامل منفی کاهنده رقابتپرسش
ژئوتوریستی منلقه مشکین شهر از احاظ عدم وجود متخصصین 

ترین امتیاز را از بیش  33/8ای و کسری منابع ماای با مقدار حرفه
پذیری در بین میزان رقابتنظر ض ف در جذب گردشگر و کاهش 

مناطق ژئوتوریستی در استان اردبیل به خود اختصاص داده است و 
و  ایبه عبارتی این منلقه به دایل عدم وجود متخصصین حرفه

 کمبود منابع ماای هنوز نتوانسته خود را به عنوان یو منلقه

گردشگری در بین سایر مناطق گردشگری بشناساند و از احاظ 
 چنین منلقه سرعین بایری در سلوح پایین قرار دارد. همپذرقابت

که از احاظ گردشگری پیشرفت کرده است منتها از نظر کسری این
ی پذیردارای شرایط نامناسبی برای رقابت 33/7منابع ماای با مقدار 

ترین باشد. به طور کلی یکی از بزرگبا سایر مناطق گردشگری می
ه و رقابت با سایر مناطق ض ف منلقه سرعین برای توس 

 . 8باشد طجدول گردشگری می

 پذیری مقاصد ژئوتوریستی: ماتریس عوامل منفی کاهنده رقابت8جدول

مناطق 
مورد 
 ملاا ه

 عوامل

عدم 
تناسب 
قیمت به 
 خدمات

توس ه غیر 
مفهومی 
 ژئوتوریسم

فقدان 
هازیرساخت  

عدم وجود 
متخصصین 

ایحرفه  

محل 
های اقامت

 غیر قانونی

ع مان
 زبان

امکان 
 ایجاد

های زمین
ایقهوه  

کسری 
منابع ماای 

برای 
 گسترش

 آافا 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  

توس ه 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 
هازیرساخت  

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  

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

1 

 ارزش طبی ی

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

 هیدرواوژی

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 

 اشیاء م دنی

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 
های چینه مکان

 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  
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محل  2
های اقامت

 غیرقانونی

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
ماای 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  

 

 )نتایج مدل دینامیکی )هادزیک 

نتایج ارزیابی ارزش علمی ژئوتوریستی مناطق از نظر کارشناسان 
های ارزش علمی هیر از نظر، دهد که در بین زیر شاخصنشان می

ترین امتیاز را بیش 38/4یکی با مقدارتنوت در اشکال ژئومورفواوژ
کسب کرده است. و از نظر شاخص، نادر بودن در سلح ملی با مقدار 

ترین امتیاز را به دست آورده است. به عبارتی هیر از نظر کم 69/1
تری برخوردار است. از نظر نادر بودن در سلح ملی از اهمیت کم

نوت در اشکال بازدیدکنندگان نیز منلقه هیر از نظر شاخص ت
های دیگر نسبت به شاخص 90/0ژئومورفواوژیکی با مقدار 

چنین از نظر منافع ترین امتیاز را کسب کرده است و همبیش
ترین امتیاز را کسب کرده است. نتایج نیز کم 38/0آموزشی با امتیاز 

های علمی مشکین شهر نشان ارزیابی کارشناسان از زیرشاخص
ترین بیش 01/4کال ژئومورفواوژیکی با مقدار دهد که تنوت در اشمی

های نادر بودن در سلح ملی با باشد و زیر شاخصامتیاز را دارا می
ترین امتیاز را کسب کرده است. از نظر بازدیدکنندگان /کم53مقدار 

 86/0شهر از نظر تنوت اشکال ژئومورفواوژیکی با امتیاز مشکین
اده ها به خود اختصاص داخصبیشترین امتیاز را نسبت به سایر ش

چنین از نظر شاخص علمی برای شرایط آموزشی با امتیاز است و هم
ای هترین مقدار را کسب کرده است. نتایج ارزیابی ارزشکم 22/0

دهد علمی ژئوتوریستی از نظر کارشناسان منلقه سرعین نشان می
امتیاز  ترینبیش 29/4که از نظر تنوت دراشکال ژئومورفیو با مقدار 

 11/2های منافع آموزشی با مقدار را کسب کرده است و زیر شاخص
ترین امتیاز را به دست آورده است. نظر بازدیدکنندگان نیز در کم

ای های نادر بودن در سلح منلقهمنلقه سرعین از احاظ زیرشاخص

ترین امتیاز و از نظر زیرشاخص دانش علمی با بیش 81/0با مقدار 
ترین رتبه را به خود اختصاص داده است. نتایج پایین 26/0مقدار 

های ارزش مازاد منلقه هیر نشان ارزیابی کارشناسان از زیر شاخص
بیشترین امتیاز را  88/4دهد که زیر شاخص دسترسی با مقدار می

 85/1های ارزش تفسیری با مقدار کسب کرده است و زیرشاخص
 بازدیدکنندگان این منلقه است. از نظردر درجات پایین قرارگرفته
ترین امتیاز را نسبت به سایر بیش 83/0شاخص دسترسی با میزان 

 22/0ها کسب کرده است و از نظر ارزش تفسیری با مقدار شاخص
است. نتایج ارزیابی کارشناسان از  ترین امتیاز را به دست آوردهکم

ه دهد کشهر نشان میهای ارزش مازاد منلقه مشکینزیر شاخص
باشد و ارزش ترین امتیاز را میدارای بیش 58/3زیر دسترسی 

ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. کم08/1تفسیری با مقدار 
شهر زیر شاخص عناصر از نظر بازدیدکنندگان در منلقه مشکین

باشد و میزان ارتباط باالترین رتبه را دارا می 66/0طبی ی با مقدار 
ترین امتیاز را دارد. پایین 18/0ی هنری با مقدار با برخی از کارها

ن های علمی ژئوتوریستی سرعینتایج ارزیابی کارشناسان از شاخص
دهد که زیرشاخص علمی مازاد از نظر دسترسی با مقدار نشان می

ه است ها کسب کردترین امتیاز را نسبت به سایر شاخصبیش 99/4
ترین امتیاز را کم 63/2های ارزش تفسیری با مقدار و زیرشاخص
چنین از نظر بازدیدکنندگان زیر شاخص است. هم کسب کرده

ها به برترین رتبه را نسبت به سایر شاخص 99/0دسترسی با امتیاز 
دست آورده است و زیر شاخص میزان ارتباط با برخی از کارهای 

  .5ترین امتیاز را کسب کرده است طجدول کم 46/0هنری با مقدار 

 
های مازاد مناطق موردمطالعه با نظر بازدیدکنندگان و کارشناسانهای ارزش علمی و ارزش: ارزیابی شاخص5ول جد

 

های علمیزیر شاخص  
 سرعین مشکین شهر هیر

 بازدیدکنندگان کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان

91/2 نادر بودن در سلح منلقه  59/0  5/2  38/0  6/4  81/0  

عیبی تمامیتط بی  41/2  52/0  18/2  22/0  19/4  69/0  

12/4 نمایشگر فرایندهای ژئومورفواوژیکی  87/0  85/3  81/0  06/4  80/0  
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پذیری گردشگری دارای ماهیت موثر بر آسیبها و عوامل چااش
پذیری انسانی و طبی ی است. بر اساس نتایج کارشناسان آسیب

ژئوتوریسم هیر از نظر عوامل طبی ی در مقابل تغییرات کاربری 
ترین امتیاز را به خود اختصاص داده بیش 48/2اراضی با میزان 

ندهای رابر فرایپذیری در باست. به عبارتی منلقه هیر از نظر آسیب
باشد و از ترین تهدید برخوردار میاز بیش 7/1ای با امتیاز رودخانه

 19/2پذیری تجاری و خدماتی با امتیاز نظر عوامل انسانی آسیب
آید. تهدیدات پایداری شمار میبرای منلقه هیر تهدیدی به

پذیری بگیرد. آسیشهر بیشتر از عوامل طبی ی سرچشمه میمشکین
پذیری در آسیبحداکثر  51/1ای با مقدار بر حرکات دامنهدر برا

کند و باشد و تغییرات اساسی را ایجاد میشهر میمشکین
پذیری در مقابل تغییرات کاربری اراضی تهدیدی برای این آسیب

رود. منلقه گردشگری سرعین منلقه ژئوتوریستی به شمار می
ترین وامل انسانی بیشدایل قرارگیری در دسترس انسان از نظر عبه

-پذیری در تغییر چشمباشد و از نظر آسیبتهدید را برخوردار می

 63/1های مهندسی با امتیاز سازهاندازهای طبی ی و تبدیل آن به

 چنین از نظر عوامل انسانیشود همپذیری را شامل میحداکثر آسیب
د را حداکثر تهدی 34/2پذیری تجاری و خدماتی با امتیاز از آسیب

آید. جهت ارزیابی نهایی توان برای منلقه سرعین به شمار می
  استفاده گردید. بر اساس نتایج توان TEژئوتوریستی از رابله ط

با  شهر و سرعین به ترتیب برابرژئوتوریستی مناطق هیر، مشکین
  به دست آمد. 15/57و  16/39، 8/33

 گیرینتیجه -4
 صن تی خود، خاص هایژگیوی باو توریسم    گردشگری صن ت

شود. بنابراین براساس نتایج حاصله می تلقی روشن ایآینده با پویا
های باید توجه داشت که شهر توریستی سرعین با استفاده از مدل

ارزیابی میزان توان گردشگری و تاثیرگذاری آن در اقتصاد استان 
یستی راردبیل قابلیت و توانایی باالتری نسبت به سایر مناطق تو

تواند اقتصاد استان اردبیل را از نظر مورد ملاا ه دارد. و اذا می
اده و توجهی افزایش دتوریستی و توس ه و پیشرفت به احاظ قابل

 زایی برای شهر و استان گردد. منجر به اشتغال

 

  منابع 
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شناسی همراه با ارزش میراث فرهنگیزمین ویژگی  51/2  45/0  96/2  43/0  79/2  52/0  

36/2 دانش علمی  41/0  65/2  24/0  85/2  26/0  

89/1 منافع آموزشی  38/0  58/1  22/0  11/2  47/0  

69/1 نادر بودن در سلح ملی  45/0  53/1  33/0  38/2  5/0  

های مازادهای ارزشزیرشاخص  
شهرمشکین هیر  سرعین 

نابازدیدکنندگ کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان  

اندازارزش چشم  86/3  59/0  30/3  55/0  80/4  93/0  

38/3 ارزش اکواوژیکی  60/0  21/3  48/0  68/4  86/0  

52/3 شاخص بودن در مقصد  67/0  96/2  41/0  45/4  98/0  

82/2 اجزای تجربی محصول ژئوتوریسم  5/0  81/1  25/0  38/3  56/0  

17/2 میزان ارتباط با برخی از کارهای هنری  33/0  53/1  18/0  86/3  46/0  

های محلیمیزان ارتباط با توس ه اجتماعی سکونتگاه  66/2  37/0  31/1  35/0  25/3  57/0  

11/2 امکان سازماندهی برای برخی از رویدادهای فرهنگی خاص  24/0  44/1  14/0  71/2  54/0  

های خوب ارزش تفسیریطمرتبط با داستان  85/1  22/0  08/1  21/0  63/2  56/0  

99/3  ی و میراث فرهنگیوجود عناصر طبی  80/0  71/3  66/0  19/4  85/0  
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های حمایتیامکانات و سرویس  37/3  68/0  35/2  51/0  85/3  82/0  

88/4 دسترسی  83/0  58/3  68/0  99/4  99/0  

73/3 قابلیت دید  65/0  02/2  43/0  18/4  75/0  
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Abstract  

Introduction  

Tourism in creating positive economic effects in the world has become increasingly apparent 

that governments in both developed and developing countries consider tourism as one of the 

important factors in creating employment and reducing unemployment (Mohammadi et al., 

2010) . Tourism destination competition is a determining factor in attracting a large number of 

visitors and maximizing its benefits (Crouch and Ritchi, 2005). Competitiveness can predict 

the economic viability of destination tourism and can be measured by calculating the rate of 

loss or gain of employment and revenue opportunities for the destination. Competition in 

tourism is a factor that makes the destination attractive to the tourist and promotes culture, 

economy, environmental resources in the destination (Armenska, 2011). Increasing investment 

in tourism destinations has led to increasing global competition for the number of incoming 

tourists, and as a result, tourism destinations offer different tourism services (Reisinger et al, 

2019). The more the country's economy depends on tourism for its development. , Show more 

effort to improve the competitiveness of their goals. Thus, the impact of competitiveness on 

the performance of destinations is growing according to global economic trends (Dwyer, 2015). 

There are many forces and factors that affect the competitiveness of tourism destinations and 

the identification of these factors is the subject of this study. It is not possible to improve the 

competitiveness of a destination until the strengths, weaknesses, and priorities of a destination 

are identified, understood, and measured. Competitiveness is essential to the success of a 

destination and to ensuring its prosperity. Therefore, it is very important that the destination is 

aware of what needs to be done to increase its competitiveness. The competitiveness of a tourist 

destination is very important to achieve the desired position in the international tourism market 

and maintain a competitive advantage. Managing a tourist destination will not be possible 

without knowing the situation, phenomena and categories in which it is involved. A tourist 

destination must be familiar with the global definition of competitiveness and understand the 

models and factors of competitiveness. This has made measuring the competitiveness of the 

world's tourism destinations for policy-making and decision-making for future actions an 

important part of the tourism industry. Geotourism is often referred to as a form of nature-

based tourism that focuses primarily on a geographical system (Gray, 2011). Hose (2010), he 

provided one of the basic definitions of geotourism. Geotourism Tourism development towards 

places with geological attractions. Geotourism was then defined as a form of tourism that 

focuses specifically on geology and landscape. Tourism geotourism extends to geographical 

locations, the preservation of geographical diversity, and the understanding of earth sciences 

through the understanding of value and learning. This can be achieved by visiting geological 

sites, using railways (the best geotourism routes), guided tours, geological activities, and 

supporting geographic visitation centers (Newsam and Dowling, 2010). Geologists can be 

independent travelers or group tourists. They may visit natural or man-made areas with 

geological features. Like ecotourism and wildlife tourism, protection of natural resources (in 

this case geological protection, protection of geographical diversity and services of geological 

systems) is important for their continuation (Ghazbani et al., 1397). So far, various studies on 

competitiveness and geotourism have been conducted inside and outside the country, for 

example, Matin (1400), in order to analyze the competitive position of Iran's tourist destination 
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based on WEF-TTCR indicators. The results of his research showed that the position of global 

competitiveness and regions of Iran has experienced upward growth since 2015. However, this 

growth is very slow. Also in 2019, among the 14 indicators studied, Iran's ranking in the 

business environment, international acceptance, transportation infrastructure, land and port has 

a decline and unfavorable situation compared to previous years and in other indicators has 

relatively better conditions. 

 

Methodology 

In the present study, the capabilities of the Comansco method, Paolova method and Hadzik 

model have been used to investigate the extent of tourism potential and its impact on the 

economy of Ardabil province using the Comansco model, Hadzik model, Paolov model. One 

of the strengths of the Comansco method compared to other models related to the evaluation 

of geomorphosites for tourism, in addition to the newness of the model, is the large number of 

sub-criteria involved for each of the effective criteria. Unlike other similar methods in which 

the weight of none of the aspects of tourism is less or more than the other, because there is no 

specific reason for the importance of one over the other in determining the tourism potential of 

a geomorphic place, in this model the difference between geomorphosites Each other is 

identified in each of the criteria, and cases with defects and the need for reinforcement are 

identified and the necessary solutions are provided. The Comansco method is based on 5 values 

(scientific, aesthetic, cultural, economic and managerial). The maximum score that each of the 

sub-criteria can achieve is given against each sub-criterion (Table 1). The score of each value 

is based on several sub-criteria and is averaged. After identifying the geotourism attractions of 

the study area, to identify the characteristics of these attractions for each of them, a 

geomorphological location identification card was prepared based on the Comansco method. 

In the next step, the questionnaires were distributed among two groups of local 

geomorphologists and local residents. The questionnaires were completed using professors, 

PhD and senior geomorphology students and local people. After completing the questionnaires, 

the average of each value was measured for each geomorphosite and finally the results obtained 

from these cards were used for interpretation (Figure 2). Also in this research, to identify the 

studied areas, 1: 50,000 topographic maps, 1: 100,000 geological maps, as well as GIS software 

have been used. Field study This research was conducted in the field and a questionnaire was 

completed in June 1401. The selection of the study areas is due to the fact that the selected 

areas have tourist characteristics and are also among the index areas in the region. The study 

method is descriptive, analytical, comparative and the model for assessing the potential of 

tourism in the region is the Hadzic model and Pavolova model to analyze the competitiveness 

of tourist areas. In the Hadzik model, both the opinion of travelers visiting the area and the 

opinion of experts in evaluating the geotourism potential are taken into account. 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 

population in this study is travelers and experts who have traveled to the study areas of tourism, 

which for each study area was collected using a questionnaire of 50 tourists and 30 experts. A 

total of 240 questionnaires were completed for the three study areas. 

 

Discussion 

Geomorphosites have two main values, scientific (reconstruction of some elements of ancient 

geography) and added value (cultural, historical, ecological, economic and aesthetic) (Reynard, 

2005: 181). In this study, the overall importance and value of each geomorphosite was 

determined and calculated based on questionnaires prepared according to the Comansco 

method. The questionnaires were completed by two groups of local people and students of 

indigenous geomorphology of the region, whose averages are shown in Table 4. According to 

the calculations, the highest total value related to Sarein tourist city was 0.72 and the lowest 

total value related to Hir tourist city was 0.65. (Table 4). Among each of the values, aesthetic 

value has the highest score and cultural value has the lowest values, which should be considered 
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in the management and organization of tourism in these areas. The highest and lowest aesthetic 

values are related to Sarein (20/50) and Meshkinshahr (10/25), respectively. In scientific value, 

Sarein and Hir, with 17.25 and 11.25, respectively, have the highest and lowest scores among 

tourist cities to attract tourists. The highest value in cultural value was 11.5 for Meshkinshahr 

and the lowest value was 7.25 for Hir. The highest economic value for Sarein was 17.75, which 

plays an active role in generating income for the people of the region, and the lowest value for 

Hir was 13.75, which may be due to lack of necessary infrastructure. In the managerial value 

section of Sarein and Meshkinshahr, 16.50 and 14.5 were ranked first and second, respectively 

(Figure 2). According to the results of Table 4, Sarein with a total value of 0.72 has gained the 

most tourism points. This city has a very excellent capacity for development in the tourism 

industry and economic development of Ardabil province, and due to having numerous 

hydrotherapy every year, it has witnessed a very high potential for attracting tourism. 

According to the results obtained from field studies and using a questionnaire, one of the 

negative factors reducing the competitiveness of Meshkinshahr geotourist areas in terms of 

lack of professionals and deficit of financial resources with a value of 8.33 is the highest score 

in terms of poor tourist attraction. And reducing the level of competitiveness among geotourist 

areas in Ardabil province, in other words, this area due to the lack of professionals and lack of 

financial resources has not yet been able to identify itself as a tourist area among other tourist 

areas and in terms of competitiveness. Located on the lower levels. Also, Sarein region, 

although it has developed in terms of tourism, but in terms of financial resources deficit with 

the amount of 7.33 has unfavorable conditions to compete with other tourist areas. In general, 

one of the biggest weaknesses of Sarein region is to develop and compete with other tourist 

areas (Table 8). 

 

Conclusion 

The tourism industry with its special characteristics is considered a dynamic industry with a 

bright future. Therefore, based on the results, it should be noted that Sarein tourist city using 

models to assess the potential of tourism and its impact on the economy of Ardabil province 

has a higher capability than other tourist areas studied. Therefore, it can significantly increase 

the economy of Ardabil province in terms of tourism, development and progress, and lead to 

job creation for the city and the province. 
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