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  چکیده

های مورد . محدودهتواند به توسعۀ عمومی گردشگری کشور نیز منجر شودهای اساسی توسعۀ گردشگری شهرهاست که میپذیری یکی از مؤلفهرقابت
پذیری باشند. هدف از این پژوهش ارزیابی توان ژئوتوریستی و تحلیل رقابتمی گرمیو  پارس آباد، مشکین شهرمطالعه این تحقیق مناطق ژئوتوریستی 

یق از مدل دینامیکی جهت باشگگد که در این تحقای میباشگگد. روش این تحقیق از نوک کاربردی، تحلیلی و مقایسگگهمناطق گردشگگگری مورد مطالعه می
پذیری مناطق ژئوتوریستی استفاده شده است. ارزش و اهمیت مناطق ژئوتوریستی در ارزیابی توان گردشگری و از مدل پاوولوا جهت ارزیابی توان رقابت

شاخص ارزش علمی، ارزش سه  سیله  سیبمدل هادزیک به و دل پاوولوا از نظر عوامل مثبت و شود و در مپذیری مناطق برآورد میهای مازاد و میزان آ
شود. در مدل دینامیکی با استفاده فرمول حجم نمونه کوکران تعداد کارشناس و گردشگر مشخص شده است  پذیری مناطق برآورد میمنفی، توان رقابت

سش ستی منطقه مورد مطالعه ا 17بازدیدکننده و  45نامه از که از پر شناس جهت ارزیابی توان ژئوتوری شان میکار صل ن دهد که ستفاده گردید. نتایج حا
متوسط و پارس اباد و گرمی  باشد که توان ژئوتوریستی می 55/57 مشکین شهر، و 44/37برابر  پارس اباد، 4/30برابر   گرمیتوان ژئوتوریستی مناطق 

شهرتفاوت زیادی با همدیگر ندارند ولی منطقه  شکین  س م ستی خوبی ا پذیری مناطق مورد مطالعه چنین برای ارزیابی رقابتت. همدارای توان ژئوتوری
شاننتایج به ست که نتایج نهایی ارزش عددی مناطق دست آمده از تجزیه و تحلیل عوامل مثبت و منفی ن برابر  پارس اباد، 14/1برابر  گرمیدهنده این ا

شند که دارای رقابتمی 18/1 ضایتبا ستی پذیری ر شبخش و منطقه ژئوتوری سبی میدارای رقابت 41/1با مقدار  کینم شد. بنابراین پذیری خوب و منا با
شگری گیری مینتیجه شهرشود که منطقه گرد سیلاز نظر رقابت مشکین  شگری مورد مطالعه پتا سایر مناطق گرد سبت به  سبی برای پذیری ن های منا

 .جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است
 

  یکلیدکلمات 
 ."استان اردبیل "، "مدل دینامیکی "، "مدل پاوولوا "، "ژئوتوریسم "
 

  مقدمه .1
بدون شک امروزه صنعت توریسم جایگاهی چشمگیر در اقتصاد جهانی 

ون دالر آمریکا در  1دارد و به لحاظ صادرات جهانی با در آمدی به ارزش 
 ,Chinonso and Olugbengaسال دارای رتبه چهارم است )

ای اشکال و انواک گوناگون است که با توجه به گردشگری دار  .(2016
های شرایط محیطی متفاوت هستند. بخش ژئوتوریسم یکی از زیرشاخه

گردشگری است و برخی پژوهشگران معتقدند ژئوتوریسم با گردشگری 
جغرافیایی مترادف است. همچنین ژئوتوریسم شامل میراث فرهنگی و 

عبارتی به (.1396و همکاران، لو زیباشناسی مکان جغرافیایی است )تقی
ژئوتوریسم بخشی از گردشگری مسئوالنه است که به بررسی سفر  دیگر 

گردشگران به مناطق نمونه زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی و عناصر 
 (.1396پردازد )مقصودی و همکاران، ها و فرایندهای آن میمرتبط با فرم

ای جذب بازدیدکنندگان رقابت مقصد گردشگری، عاملی تعیین کننده بر
(. 1399فراوان و بیشینه ساختن منافع آن است )غضبانی و همکاران، 

پایداری اقتصادی گردشگری در مقصد را پیش بینی  تواندپذیری میرقابت
های یا کسب فرصتکند و از طریق محاسبه میزان از دست دادن 

. رقابت در گیری استزایی و درآمدزایی برای مقصد قابل اندازهاشتغال
کند گردشگری عاملی است که مقصد موردنظر را برای گردشگر جذاب می

بخشد و فرهنگ، اقتصاد، منابع زیست محیطی را در مقصد ارتقاء می
(Armeneska et al, 2011 .) بر اساس تعاریف مقاصد گردشگری

ای که دارای ، مقصد ژئوتوریستی به عنوان یک هدف ویژه منطقه
های الزم چنین دارای زیرساختدد ژئوتوریستی بوده و همهای متعجاذبه

. مقصد (Pavolova et al, 2011)باشدگردشگری است می
ژئوتوریستی به عنوان یک محصول و در نتیجه یک واحد رقابتی 

فرد هم دهندگان خدمات منحصربهژئوتوریسم یک سیستم متشکل از ارائه
ورزشی، بناهای تاریخی  ها، امکاناتهای اقامت، رستورانچون محل

زیست شود که محیطکوهستانی، آثار تاریخی و فرهنگی و ... را شامل می
 ,Pavolova.et al)  دهدآن منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می

ژئوتوریسم یک فرم جدید، پویا و در حال تحول از گردشگری  .(2012
چون های همتههای ذاتی رشها و جذابیتاست که عمدتاً تحت تأثیر زمینه

شناسی، غارشناسی و شناسی، فسیلشناسی، کانیئومورفولوژی، زمینژ
های تکنیکی چنین تحت تأثیر کاوشباشد. همسایر علوم مرتبط می

های معدنی، پیدا کردن های فرهنگی و تاریخی که همراه با فعالیتسایت
باشد های خاص در یک منطقه و یا آثار تاریخی مرتبط میموزه

Darbenstad et al, 2011))ها با باالترین . شناسایی ژئوسایت
پذیری منطقه را ارزیابی کرده باعث تسهیل ارزش عالوه بر پتانسیل رقابت

های حفاظتی مناسب و انجام اقدامات ریزی و عملیاتی کردن طرحبرنامه
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 سازدهای گردشگری در منطقه را ممکن میعمومی و گسترش زیرساخت
(Paniza, 2001).  رشد روزافزون و شتابنده صنعت گردشگری موجب

نظران، قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند. شده که بسیاری از صاحب
به نظر متولیان گردشگری در پایان قرن بیستم و بیست و یکم انقالبی در 

دهد، انقالبی که امواج آن در اقتصاد اکثر نقاط جهان گردشگری رخ می
چنین این صنعت بیش از . هم(Kazemi, 2007) داثرگذار خواهد بو

های محلی، هر صنعت دیگری حرکت، سرمایه، پول، و ارز را در مقیاس
های گردشگری به مراتب المللی سبب گردید به طوری که هزینهملی، بین

 (Tulaei, 2007) بیشتر از تولید ناخالص ملی و صادرات جهانی است

بینی طق فرایندی برای شناخت و پیشارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منا
های حاصل باشد به نحوی که یافتههای مناطق مورد ارزیابی میتوانمندی

د و یا تصویب مناطق استفاده شوند ریزی برای بهبواز انجام آن در برنامه
(Kurataza et al, 2005).  این پژوهش به ارزیابی توان ژئوتوریستی

، پارس آبادوتوریستی مطالعه موردی) پذیری مناطق ژئو تحلیل رقابت
( پرداخته است. عوامل گوناگونی در توسعه گردشگری شهرمشگین، گرمی

های ها توسعه گردشگری را با چالشدخالت دارند که نبود برخی از آن
کند. بر همین اساس شناسایی عوامل موثر بر توسعه متعددی مواجه می

ی و توسعه ملی ریزرنامههای اساسی برای بگردشگری از پیش شرط
رود و نقش مهمی در توسعه گردشگری مناطق مورد مطالعه شمار میبه

دلیل دارا بودن هر سه منطقه از خواهد داشت. علت انتخاب این مناطق به
های ژئوتوریستی و از طرف دیگر دارا بودن های تقریباً مشابه جاذبهویژگی

باشد. با توجه به بیان اطق میهای این تحقیق در این منمتغییرهای مدل
ها و عوامل ارزیابی های مرتبط به ژئوتوریسم الزم است که شاخصزمینه

ای تعریف و شناسایی گردد تا پذیری ژئوتوریسم در هر منطقهکننده رقابت
تنها تعیین پذیری منطقه نه ها میزان جذابیت و رقابتبر اساس این شاخص

گر نیز مقایسه شده و ارزش کمی به خودش شده بلکه بتواند با مناطق دی
ها و عوامل بگیرد. بنابراین اولین کار در این زمینه شناسایی شاخص

پذیری مناطق مورد ارزیابی خواهد بود. هدف از این کننده رقابتتعیین
پذیری مناطق پژوهش ارزیابی توان ژئوتوریستی  و تحلیل رقابت

( شهرمشگین، گرمی، پارس آباددی: ژئوتوریستی استان اردبیل)مطالعه مور
(، مدل تبیین رقابت پذیری گردشگر 1400)خانزاده وهمکاران،  .باشدمی

شهرهای توریستی در ایران را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که 
 شهرهای گردشگری پذیریرقابت بر را تأثیر ترینبیش مقصد مدیریت

 از عبارت ترتیببه تأثیرگذار واملع سایر .است داشته ایران توریستی

 و منابع تقاضا، شرایط حمایتی، شرایط و عوامل خدمات گردشگری،
(، توان 1399)نظافت و همکاران، اند. بوده هازیرساخت و اصلی هایجاذبه

ژئوتوریستی و تحلیل رقابت پذیری مناطق ژئوتوریستی منطقه سرعین را 
آنها نشان داد که توان ژئوتوریستی  مورد مطالعه قرار دادند. نتیج پژوهش

و در سطح متوسط  44/32و  9/39به ترتیب برابر خلخال و  هیردر مناطق 
و در حد خوب ارزیابی شد. همچنین مناطق  55/61 سرعینو در منطقه 

دارای رقابت  20/1با ارزش عددی  خلخالو  16/1با ارزش عددی  هیر
(، به ارزیابی 1399همکاران،  کیا و)امامیپذیری خوب و مناسبی بودند. 

شهر تبریز با استفاده از روش کیفیت مقاصد ژئوتوریستی شهروندان کالن
VQE  مطالعه موردی، استان آذربایجان شرقی پرداختند و به این نتیجه

ژئومورفوسایت منتخب، ژئومورفوسایت آسیاب خرابه  12رسیدند که از بین 
علی تبریز )عینالی(، با ه عون ابنکو ،854/0)منطقه جلفا( با ارزش وزنی 

 806/0و گردنه پیام )منطقه مرند( با ارزش وزنی  823/0ارزش وزنی 
های اول تا سوم از نظر مطلوبیت در کیفیت ژئومورفوسایت در رتبهترتیب به

های (، به بررسی قابلیت1392)قنبری و همکاران،   اند.قرار گرفته
قه سیمره با استفاده از روش های منطژئوتوریسمی ژئومورفوسایت

تایج پژوهش نشان می دهد که از نظر میانگین ارزش پرالونگپرداختند. 
 0.62و لغزش سیمره با امتیاز  0.65بهره وری، سراب دره شهر با امتیاز 

در منطقه، توان باالیی در زمینه جذب ژئوتوریسم دارند. لندفرم های منطقه 
ش علوم زمین و ویژگی هایی همچون به دلیل توان باال در زمینه آموز

زیبایی، وجود جاذبه های تاریخی، باستانی، فرهنگی و ورزشی، توانمندی 
های باالیی در زمینه گردشگری دارند. نبود زیرساخت ها و تبلیغات 

)رسینگر و  .مناسب، عامل اصلی گسترش نیافتن ژئوریسم منطقه است
ابت پذیری گردشگری کشور (، شناسایی عوامل موثر بر رق2019همکاران، 

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 

 هایچالش محدودکنندۀ رسی نقش(، به بر2015عربی داشتند. )آییکورو، 
به  اوگاندا کشورها از گردشگری هایظرفیت تحقق متنوک در و متعدد
ها است پرداختند. نتایج پژوهش آن شده استفاده موردی نمونۀ عنوان

هایی در خدمات مقصد و الگوهای تقاضا ناهماهنگینشان داد که  
مواجهه با یک تصویر  شناسایی شدند. همچنین، بودجۀ ناکافی بازاریابی در

های نهادی و مدیریتی ناکافی را به عنوان منفی پایدار مقصد و قابلیت
کند. در مطالعات پیشین عمدتا توان های اصلی شناسایی میچالش

ژئوتوریستی مناطق مورد بررسی قرار گرفته است. نوآوری پژوهش حاضر 
پذیری از دو جنبه قابل بررسی است. در این پژوهش توان رقابت

های ژئوتوریستی مورد ارزیابی قرار ژئوتوریستی مناطق با استفاده از گویه
ای انجام نشده است از گرفته است که در تحقیقات پیشین چنین مطالعه

های دیگر تفاوت طرف دیگر مدل ارزیابی توان ژئوتوریستی تحقیق با مدل
سان و این صورت که در این مدل وزن و نظر کارشنااساسی دارد به

که مناطق ژئوتوریستی مناطقی باشد. با توجه به اینگردشگران متفاوت می
های علمی باشند که درک ارزشهای علمی میهستند که دارای ارزش

تواند با دقت زیادی این مناطق عمدتا توسط کارشناسان علوم زمین می
نظر ارزیابی شود براساس این نکته در این مدل نظر کارشناسان نسبت به 

 باشد.گردشگران دارای ارزش بیشتری می
 

 روش انجام تحقیق .2

 محدوده مورد مطالعه   
اند. استان اردبیل در شمال مناطق مورد مطالعه در استان اردبیل واقع شده

از  %1کیلومترمربع، حدود  50هزار و  18غربی فالت ایران، با بیش از 
به رود ارس، دشت  دهد. این استان از شمالمساحت کشور را تشکیل می

های مغان و بالهارود هم مرز با جمهوری آذربایجان، از شرق به رشته کوه
های ها و جلگهها، درهتالش و بغرو در استان گیالن، از جنوب به رشته کوه

هم پیوسته استان زنجان و از غرب به استان آذربایجان شرقی محدود به
بندی کوهن این استان تقسیم(. براساس 1379است )زنده دل و همکاران، 

دارای چهار اقلیم مدیترانه ای گرم، معتدل، کوهستانی سرد و معتدل است. 
های سبالن، تالش و بزغوش چهره عمومی متاثر از ارتفاعات کوهستان

های اند. بیشتر زمیناست. این عوامل طبیعی سبب محصور شدن آن شده
ها در اعتدال ک دارند. وجود کوهمتر از سطح دریا ارتفا 3000تا  2000استان 

ها های جاری از این کوهستانای دارند آبآب و هوای استان نقش عمده
سبب آبادی منطقه شده است. آثار فرعی آتشفشان سبالن به صورت 

های معدنی آبگرم در نقاط مختلف استان ظاهر شده است. که این چشمه
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اترین مناطق اکوتوریستی امر سبب جذب انبوه مسافران شده و یکی از زیب
  (.1377کشور در این منطقه شده است )زنده دل و همکاران، 

 ترین نقطه استان اردبیلشهرستان پارس آباد مغان در شمالی: بادپارس آ

 1383ای است که با مساحتی بالغ بر نسبتاً گسترده ایصورت جلگهبه
خود اختصاص بهاستان را  درصد از مساحت این 14کیلومتر مربع و حدود 

درجه و  39دقیقه تا  12درجه و  39داده است. این منطقه بین مدارهای 
دقیقه  21درجه و  48دقیقه تا  10درجه و  47دقیقه عرض شمالی و  42

طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. پارس آباد مغان 
ات های رود ارس و شعبهموار و مسطح است متشکل از آبرفتسرزمین 

آن و دنباله حوزه آبریز دریای خزر واقع شده است. این شهرستان از غرب 
به ) شهرستان کلیبر در استان آذربایجان شرقی(؛ از جنوب و جنوب غربی 
به )شهرستان بیله سوار و گرمی( و از شمال و شرق به )رود ارس و 

مه شود. منطقه پارس آباد دارای اقلیم نیجمهوری آذربایجان( محدود می
متر و میلی 271خشک است، میانگین دمای بارش ساالنه در این منطقه 

 .باشدگراد میدرجه سانتی15 میانگین دمای ساالنه

باشد که کیلومتر مربع مساحت می 1752شهرستان گرمی دارای : گرمی

 39باشد. شهرستان گرمی در درصد مساحت استان اردبیل می 6/9معادل 
دقیقه طول شرقی نسبت  6درجه و  48مالی و دقیقه پهنای ش 1درجه و 

به نیمروز گرینویچ قرار دارد. محدوده مورد مطالعه از جنوب به دامنه 
های خروسلو، از غرب به دره رود و از های صلوات، از شمال به کوهکوه

ه شهرستان ترین نقطشود. پستشرق به بالقارچای )بالهارود( محدود می
محمدلو واقع است که حدود ر روستای خاندر شمال غرب شهرستان و د

های ترین نقطه شهرستان کوهمتر از سطح دریا ارتفاک دارد و مرتفع 240
باد آمتر ارتفاک دارد )اسفندیاری در 2100صلوات در جنوب است که حداکثر 

 (. 1392و همکاران، 
های استان شهر یکی از شهرستانمشگین شهرستان :مشگین شهر

 در غرب این استان واقع شده است. آب و هوای این اردبیل است که
و  -30شهرستان معتدل کوهستانی است و دمای هوا در طول سال بین 

کیلومتری این شهر  25گراد متغیر است. کوه سبالن در + درجه سانتی30
شهر دارای واقع شده است. از نظر اکوتوریستی شهرستان مشگین

های آبگرم معدنی، ه سبالن و چشمههای فراوانی است. وجود کوقابلیت
ها، مراتع سرسبز و ... چشم اندازی ها و تاالبهای فراوان، دریاچهرودخانه

شهر بخشیده است. این شهرستان از نظر تاریخی زیبا به شهرستان مشگین
  اثر تاریخی است. 600نیز بسیار غنی و دارای بیش از 

 

در سطح ایران و استان  العهمورد مط اطقموقعیت جغرافیایی من -1شکل 

 اردبیل

 1401منبع: نویسندگان، 

های در این پژوهش ابتدا جهت شناسایی مناطق مورد مطالعه از نقشه
افزار چنین از نرمشناسی، و همزمین 1:100000توپوگرافی،  1:50000

GIS  صورت میدانی و است. مطالعه میدانی این پژوهش بهاستفاده شده
صورت گرفته است، در طول مطالعه  1401در بهار  نامهتکمیل پرسش

های ژئوتوریستی مناطق مورد میدانی عالوه بر تهیه تصاویر از جذابیت
ها هم از مسافران و کارشناسان علوم توریسم بر اساس نامهمطالعه پرسش

های مدل مورد استفاده تکمیل شده است. انتخاب مناطق مورد گویه
های اشد که اوالً مناطق انتخابی دارای ویژگیبمطالعه به این دلیل می
چنین جزء مناطق شاخص در سطح استان اردبیل ژئوتوریستی بوده و هم

ای بوده و مدل ارزیابی باشد. روش مطالعه توصیفی، تحلیلی، مقایسهمی
توانمندی ژئوتوریستی مناطق نیز، مدل هادزیک و مدل پاوولوا جهت 

باشد. در مدل هادزیک هم توریستی میپذیری مناطق ژئوتحلیل رقابت
نظر مسافران بازدیدکننده آن منطقه و هم نظر متخصصین در ارزیابی 

ها نیز بر اساس گیرد. ابزار وگردآوری دادهتوان ژئوتوریستی مد نظر قرار می
گیری تصادفی ساده و فرمول نامه است و با استفاده از روش نمونهپرسش

ردشگر مشخص شده است. جامعه آماری در کوکران تعداد کارشناس و گ
این تحقیق مسافران و کارشناسانی هستند که به مناطق مورد مطالعه 

اند که برای هریک از مناطق مورد مطالعه با ژئوتوریستی  مسافرت کرده
آوری شده است. کارشناس جمع 17گردشگر و  45نامه از استفاده از پرسش

پرسش نامه تکمیل شده  186ه تعداد در کل برای سه منطقه مورد مطالع
ها با استفاده از آزمون چنین برای برآورد نرمال بودن دادهاست. هم

ها مورد آزمون قرار گرفت کولموگراف اسمیرنوف نکویی برازش توزیع داده
مورد تایید واقع شد. در این تحقیق ابتدا  07/0(sig) و با معنی داری 

اد شده با استفاده از مدل هادزیک مورد تحلیل توان ژئوتوریستی مناطق ی
گیرد و در مرحله بعد با استفاده از مدل پاوولوا و همکاران، ارزیابی قرار می

 گیرد.پذیری مناطق مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار میرقابت
 

  الف: مدل دینامیکی )هادزیک( برای ارزیابی توان

 گردشگری

یبی از چندین عناصر شامل، واژه میراث زمین ترک در مدل دینامیکی
شناسی، آموزشی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، زیبایی باستان

ها منبع الهام اندازها و ژئو سایتسرگرمی، فیزیولوژیکی و هنرمندانه )چشم
اند( تشکیل شده است. ارزش و سازان و نویسندگان بودهنقاشان، مجسمه

های ارزش ه وسیله شاخصاهمیت هر مکان ژئوتوریستی در این روش ب
 گردد.برآورد می( آن مکان ژئوتوریستی 1های مازاد )جدول علمی، ارزش

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

 (.1393 )اصغری، ژئوتوریستی

شاخص مورد 
 ارزیابی

هازیر شاخص عالمت  
 اختصاری

 
 

 شاخص
های ارزش

 علمی

ایطقهنادر بودن در سطح من  Ra 

عیبی(تمامیت)بی  In 

 Rp نمایشگر فرایندهای ژئومورفولوژیکی

 Dv تنوک در اشکال ژئومورفولوژیکی

شناسی همراه با ارزش های دیگر زمینویژگی
 میراث فرهنگی

Ge 

 Kn دانش علمی

 Ed منافع آموزشی

 Rn نادر بودن در سطح ملی 
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 شاخص
 هایارزش

 مازاد

 

اندازچشم ارزش  ScV 

اکولوژیکی ارزش  Ec 

مقصد در بودن شاخص  Ex 

ژئوتوریسم محصول تجربی اجزای  Red 

هنری کارهای از برخی با ارتباط میزان  AW 

 هایسکونتگاه اجتماعی توسعه با ارتباط میزان
 محلی

DLC 

 رویدادهای از برخی برای سازماندهی امکان
خاص فرهنگی  

OCE 

(خوب هایداستان با طمرتب)تفسیری ارزش  In 

فرهنگی میراث و طبیعی عناصر وجود  Com 

ژئوسایت مدیریت کیفیت  Qu 

حمایتی هایسرویس و امکانات  Ess 

 Acc دسترسی

دید قابلیت  Vi 

 آید:علمی بر مبنای رابطه زیر به دست می
 

: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 متفاوتی  در
( به وسیله Imها )است بر این مبنا که اهمیت هر کدام از زیرشاخه

ها گردشگرها از صفر تا یک و نظر کارشناسان برای هر یک از زیرشاخه
ها شود سپس با جمع کردن هر کدام از زیرشاخهمیامتیاز داده  5تا  1از 

گردد. تعیین می 1ارزش علمی مکان ژئوتوریستی با توجه به رابطه شماره 
های مازاد است . این شاخص همانند شاخص بعدی مدل تحقیق ارزش

 شود.محاسبه می 2شاخص علمی بر اساس رابطه شماره 
 

 AdV=Im(ScV)xScV+Im(Ec)xEc :2رابطه 

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

Im(AW)xAW+Im(DLC)xDLC+I

m(OCE)xOCE+Im(In)xIn+Im(Co

m)xCom+ Im(Qu)xQu+ Im(Ess)x 

Ess +Im(Acc)xAcc+ Im(Vi)xVi  
 

پذیری ژئوسایت است که در مدل سومین شاخص، شاخص میزان آسیب
که نتیجه هادزیک زیر شاخصی ندارد ولی در این تحقیق برای این

ق ارزیابی گردد از این شاخص استفاده شده است. بنابراین پذیری دقیآسیب
باشند. این پذیری هر سه منطقه با هم متفاوت میهای آسیبشاخص

 5تا  1شود که امتیاز آن بین شاخص صرفاً توسط کارشناسان ارزیابی می
پذیری ترین میزان آسیبدهنده بیشنشان 1شود. به عبارتی عدد داده می
 باشدپذیری میدهنده قوت ژئوسایت در مقابل آسیبنشان 5و عدد 

، گرمی، پارس آبادپذیری ژئوسایت )های ارزیابی میزان آسیب.شاخص
پذیری فرهنگی و اجتماعی، اند از آسیب( به ترتیب عبارتشهرمشگین

پذیری در تغییرات کاربری اراضی، پذیری تجاری، خدماتی،آسیبآسیب
پذیری در برابر فرایندهای ای، آسیبدامنهپذیری در برابر حرکات آسیب

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

ای، پذیری در برابر فرایند رودخانهپذیری تجاری ، خدماتی، آسیبآسیب

پذیری در تغییرات کاربری اراضی، اعی، آسیبپذیری فرهنگی و اجتمآسیب
پذیری در تغییر چشم ای، آسیبپذیری در برابر حرکات دامنهآسیب

های مهندسی می باشند )اصغری، اندازهای طبیعی و تبدیل آن به سازه
( به وسیله جمع شاخص TEنتیجه نهایی ارزیابی گردشگری ) (.1393

به  3وسایت به وسیله رابطه پذیری ژئهای فرعی و آسیبعلمی، شاخص
 آید.دست می

 TE = ScV+ AdV + V:                     3رابطه 
 

 گردشگرهای نظر هم و کارشناسان نظر کهاین به جهت حاضر مدل

 تطابق بیشتر، ارجحیت گیرند دارایمی نظر در را منطقه بازدیدکننده آن

 گردشگری مکان ارزش میزان و هاواقعیت با باالتری پذیریانعطاف و

 ارزش مثال باشند)برایمی موضوعی هااز زیرشاخص باشد. برخیمی

 باعث آن منطقه بازدیدکنندگان و گردشگرها نظر بررسی اندازی( کهچشم

 های زیادیشاخص روش این شود. در حاصل دقیقی نتیجه شود کهمی

 اکولوژیکی، اندازی،چشم تاریخی، علمی، ارزش ارزش که دارد وجود

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

است.  ژئومورفولوژیکی و شناسیزمین اشکال گیریشکل نحوه با رابطه
 و نیستند علمی جوامع از گردشگرها اغلب کهاین به عنایت با بنابراین

 اطالعات سایت در موجود ژئومورفولوژیکی فرایندهای و با فرم طهراب در

 امتیاز گردشگرها دارای نظر به نسبت کارشناسان نظر ندارند دقیقی

در صورتی که همه گردشگرها و کارشناسان باالترین  خواهد بود. بیشتری
نهایی عدد  نمره را برای یک ژئو پارک بدهند، بر اساس این شاخص نمره

توان بر مبنای نتیجه نهایی نمره کارشناسان د شد. بنابراین میخواه130
 بود. خواهد 2و گردشگرها، الگوی ارزیابی به صورت جدول 

 

)اصغری،  : ارزیابی نهایی ارزش ژئوتوریستی منطقه مورد مطالعه2جدول

1394.) 

 امتیاز ارزیابی ارزش توریستی

TE عالی  >100  

>70 خیلی خوب TE <100  

>40 خوب TE <07  

>20 متوسط TE <40  

>0 پایین TE <20  

 

  ب: مدل پاوولوا و همکاران برای ارزیابی توان

 پذیریرقابت
های آن به وسیله مدلی که به پذیری مقاصد ژئوتوریستی و پتانسیلرقابت

شود. بر اساس صورت واضح عوامل رقابتی را تعریف کرده است، تعیین می
پذیری مناطق و عوامل رقابتها توان شاخصاسناد توسعه گردشگری می

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

های گردشگری مناطق و میزان گردشگران، امکانات رفاهی، زیرساخت
ای وضعیت ه صورت دورهتنها بتوان نهئوتوریستی مناطق میهای ژویژگی

ها ضریب توان با این شاخصژئوتوریستی مناطق را ارزیابی کرد، بلکه می
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توسعه گردشگری مناطق را نیز تعیین کرد. به دلیل عدم دسترسی دقیق 
به چنین اطالعاتی در کشور ما، به ناچار محققین مجبورند بر اساس 

کشورهای های مطرح در سند توسعه گردشگری در ایران و شاخص
های را طراحی های ژئومورفیک مناطق شاخصمختلف و بر اساس ویژگی

پذیری ژئوتوریستی مناطق را تعیین ها رقابتکرده و بر اساس آن شاخص
که های از جمله اینهای ابداک شده دارای ویژگیبکنند. بنابراین شاخص

چنین قابلیت قادر به سنجش شدن در مناطق مختلف را داشته و هم
توان مناطق مختلف سازی 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

های منفی گردشگری مناطق شوند همراه با جنبهگردشگران به مناطق می
ای، کمبود منابع زیر ساختارها، عدم وجود راهنمایان حرفه از جمله ضعف

شود در کنار پذیری مناطق میمالی و ... که باعث کاهش ارزش رقابت
همدیگر مورد بررسی قرار بگیرند. بر این اساس در این تحقیق بعد از 
مشخص شدن فاکتورهای مورد بررسی و تعیین نحوه سنجش فاکتورها با 

اوولوا و همکاران اقدام به تشکیل دو ماتریس گردید استفاده از مدل پ
دهد ماتریس اول نقاط مثبت ژئوتوریستی مناطق را تحت پوشش قرار می

و ماتریس دوم نقاط منفی سایت ژئوتوریستی منطقه را مورد ارزیابی قرار 
کنند پذیری مناطق را ارزیابی میدهد. فاکتورهای که میزان رقابتمی

کنند. در واقع وقتی که بینی میمناطق را نیز پیشپذیری سطح رقابت
شود ارتباط بین فاکتورهای مورد سازی میهای مهم منطقه کمیارزش

شود و اهمیت هر فاکتور نسبت به دیگر فاکتورها بررسی نیز ارزیابی می
 باشد.شود. الگوی مراحل پژوهشی این تحقیق به شرح زیر مینیز بیان می

پذیری کننده رقابتای مثبت و منفی تعیینشناسایی فاکتوره-1
 ژئوتوریستی منطقه.

 m*nایجاد یک ماتریس -2

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

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

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

شود، و در ماتریس قطری عددی در نظر گرفته می 5/0یکسانی باشند 
 گیرد.قرار نمی

ها ارزش به شده و با جمع همه سطردر نهایت جمع هر سطر محاس-5
باشد، نهایی که انعکاس کننده ارتباط بین فاکتورهای مورد بررسی بوده می

کننده میزان آید. حاصل دو ماتریس مثبت و منفی بیانبه دست می
بندی پذیری ژئوتوریستی منطقه خواهد بود و به عبارتی طیقهرقابت
قه تقسیم بندی شده است که طب 6پذیری مناطق ژئوتوریستی به رقابت

 نشان داده شده است. 3به ترتیب در جدول 
 

 Pavolova etپذیری مناطق زئوتوریستی )بندی رقابت: طبقه3جدول 

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  

فیکا 5  00/1-09/1  

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 غیرمفهومی توسعه   

طبیعی ارزش هااختزیرس 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
وان ژئوتوریستی مناطق مورد جهت تحلیل نتایج تحقیق در مرحله اول ت

پذیری مناطق مورد مطالعه گیرد و در مرحله بعد توان رقابتارزیابی قرار می
 شود.بررسی می

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

ظر، شاخص از ن گرمیهای ارزش علمی شاخص دهد که در بین زیرمی
متیاز را بیشترین ا 75/4 نمایشگر فرایندهای ژئومورفولوژیکی با مقدار

 35/1کسب کرده است. و از نظر شاخص، نادر بودن در سطح ملی با مقدار 
ترین امتیاز را به دست آورده است. از نظر بازدیدکنندگان نیز منطقه کم

نسبت  80/0دار از نظر شاخص تنوک در اشکال ژئومورفولوژیکی با مق گرمی
چنین از ترین امتیاز را کسب کرده است و همهای دیگر بیشبه شاخص

 ترین امتیاز را کسب کرده است.نیز کم 39/0نظر منافع آموزشی با امتیاز 
دهد نشان می پارس ابادهای علمی نتایج ارزیابی کارشناسان از زیرشاخص

های نادر و زیر شاخص 60/4که تنوک در اشکال ژئومورفولوژیکی با مقدار 
ترین امتیاز را کسب کرده است. از کم 44/1بودن در سطح ملی با مقدار 

از نظر تنوک اشکال ژئومورفولوژیکی با امتیاز پارس اباد نظر بازدیدکنندگان 
ها به خود اختصاص داده بیشترین امتیاز را نسبت به سایر شاخص 70/0

 21/0رایط آموزشی با امتیاز چنین از نظر شاخص علمی برای شاست و هم
های علمی ترین مقدار را کسب کرده است. نتایج ارزیابی ارزشکم

دهد که از نشان می مشکین شهرژئوتوریستی از نظر کارشناسان منطقه 
ترین امتیاز را کسب کرده است و زیر بیش 85/4با مقدار بی عیبی نظر 

امتیاز را به دست آورده ترین کم 11/2های منافع آموزشی با مقدار شاخص
 زیرشاخصاز لحاظ  مشکین شهراست. نظر بازدیدکنندگان نیز در منطقه 

ترین امتیاز و از بیش 90/0فرایندهای ژئومورفولوژیکی با مقدار  گوناکونی
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ترین رتبه را به خود پایین 26/0نظر زیرشاخص دانش علمی با مقدار 
های ارزش ن از زیر شاخصاختصاص داده است. نتایج ارزیابی کارشناسا

 95/4دهد که زیر شاخص دسترسی با مقدار نشان می گرمیمازاد منطقه 
های ارزش تفسیری با و زیرشاخص کرده است.بیشترین امتیاز را کسب 

. از نظر بازدیدکنندگان این است در درجات پایین قرارگرفته 32/1مقدار 
ترین امتیاز را نسبت شبی 90/0با میزان  امکان سازماندهیمنطقه شاخص 
 27/0ها کسب کرده است و از نظر ارزش تفسیری با مقدار به سایر شاخص

نتایج ارزیابی کارشناسان از زیر است  آوردهترین امتیاز را به دست کم
دهد که زیر شاخص نشان می پارس ابادهای ارزش مازاد منطقه شاخص

ترین دارای بیش 72/3وجود عناصر طبیعی و میراث فرهنگی با مقدار 
ترین امتیاز را به خود کم29/1باشد و ارزش تفسیری با مقدار امتیاز را می

زیر  پارس اباداختصاص داده است. از نظر بازدیدکنندگان در منطقه 
باشد و میزان باالترین رتبه را دارا می 95/0با مقدار  بودن مقصدشاخص 

امتیاز را دارد. نتایج ارزیابی  ترینپایین 13/0با مقدار  توسعهارتباط با 
دهد نشان می مشکین شهرهای علمی ژئوتوریستی کارشناسان از شاخص

ترین امتیاز بیش 96/4که زیرشاخص علمی مازاد از نظر دسترسی با مقدار 
های ارزش و زیرشاخص است. کردهها کسب را نسبت به سایر شاخص

چنین از همکرده است. ب ترین امتیاز را کسکم 63/2تفسیری با مقدار 
برترین رتبه را  97/0نظر بازدیدکنندگان زیر شاخص دسترسی با امتیاز 

ها به دست آورده است و زیر شاخص میزان ارتباط نسبت به سایر شاخص
ترین امتیاز را کسب کرده کم 46/0با برخی از کارهای هنری با مقدار 

 (.5است)جدول 
 

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

پذیری ژئوتوریسم دارای ماهیت انسانی و ها و عوامل موثر بر آسیبچالش
از  گرمیپذیری ژئوتوریسم طبیعی است. بر اساس نتایج کارشناسان آسیب

 47/2نظر عوامل طبیعی در مقابل تغییرات کاربری اراضی با میزان 
 گرمیمنطقه  ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. به عبارتیبیش

از  7/1ای با امتیاز پذیری در برابر فرایندهای رودخانهاز نظر آسیب
پذیری باشد و از نظر عوامل انسانی آسیبترین تهدید برخوردار میبیش

شمار تهدیدی به گرمیبرای منطقه  17/2تجاری و خدماتی با امتیاز 
ی سرچشمه بیشتر از عوامل طبیع پارس ابادآید. تهدیدات پایداری می
حداکثر  46/1ای با مقدار پذیری در برابر حرکات دامنهگیرد. آسیبمی

کند و باشد و تغییرات اساسی را ایجاد میمی پارس ابادپذیری در آسیب
پذیری در مقابل تغییرات کاربری اراضی تهدیدی برای این منطقه آسیب

دلیل هب مشکین شهررود. منطقه گردشگری ژئوتوریستی به شمار می

 های علمیزیر شاخص
 مشکین شهر پارس اباد گرمی

 بازدیدکنندگان کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان

 81/0 08/4 40/0 02/3 65/0 44/2 نادر بودن ه

 75/0 85/4 42/0 02/2 52/0 41/2 عیبیبی

 79/0 62/4 65/0 02/4 80/0 75/4 نشان دهنده فرایندهای ژئومورفولوژیکی

 90/0 08/4 70/0 60/4 9/0 40/4 گوناگونی در اشکال ژئومورفولوژیکی

 85/0 65/2 39/0 42/3 47/0 56/3 شناسی زمین ویژگی

 26/0 85/3 30/0 20/2 50/0 21/3 دانش علمی

 29/0 75/2 21/0 61/2 39/0 98/1 منافع آموزشی

 5/0 11/2 39/0 44/1 45/0 35/1 نادر بودن در سطح ملی

 64/0 62/3 43/0 91/2 97/112 01/3 میانگین کل

 های مازادهای ارزشزیرشاخص
 مشکین شهر پارس اباد گرمی

 بازدیدکنندگان کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان

 91/0 75/4 67/0 25/3 62/0 02/3 اندازشمارزش چ

 86/0 65/4 57/0 20/3 86/0 87/3 ارزش اکولوژیکی

 95/0 45/4 95/0 95/2 59/0 32/3 شاخص بودن در مقصد

 56/0 38/3 25/0 81/1 49/0 77/1 اجزای تجربی محصول ژئوتوریسم

 46/0 86/2 13/0 45/1 38/0 11/3 میزان ارتباط با برخی از کارهای هنری

 57/0 87/2 35/0 31/1 29/0 08/2 های محلیمیزان ارتباط با توسعه اجتماعی سکونتگاه

 54/0 71/2 15/0 40/1 90/0 95/2 امکان سازماندهی برای برخی از رویدادهای فرهنگی خاص

 56/0 63/2 18/0 29/1 27/0 32/1 های خوب(ارزش تفسیری)مرتبط با داستان

 88/0 40/4 66/0 72/3 80/0 84/2 ث فرهنگیوجود عناصر طبیعی و میرا

 81/0 18/3 52/0 85/2 67/0 99/2 کیفیت مدیریت ژئوسایت

 82/0 85/3 51/0 35/2 73/0 75/3 های حمایتیامکانات و سرویس

 97/0 96/4 65/0 58/2 72/0 95/4 دسترسی

 75/0 18/4 43/0 56/2 57/0 95/3 قابلیت دید

 74/0 75/3 46/0 36/2 60/0 07/3 میانگین
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ترین تهدید را قرارگیری در دسترس انسان از نظر عوامل انسانی بیش
اندازهای طبیعی و پذیری در تغییر چشمباشد و از نظر آسیببرخوردار می
پذیری را حداکثر آسیب 64/1های مهندسی با امتیاز سازهتبدیل آن به

اری و پذیری تجچنین از نظر عوامل انسانی از آسیبشود همشامل می
به شمار  مشکین شهرحداکثر تهدید را برای منطقه  31/2خدماتی با امتیاز 

( استفاده TEجهت ارزیابی نهایی توان ژئوتوریستی از رابطه ) آید.می
و  پارس اباد، گرمیگردید. بر اساس نتایج توان ژئوتوریستی مناطق 

. بر به دست آمد 55/57و  44/37، 4/30به ترتیب برابر با  مشکین شهر
 20اساس مدل و مقایسه آن با مقدار استاندارد توان ژئوتوریسم در حد بین

قرارگرفته است،که نشان از توان ژئوتوریسم برای هر یک از مناطق  60تا
باشد. در نتیجه ارزش نهایی هر یک از مناطق مورد ارزیابی به دست می

با  گرمیدهنده آن است که مناطق ژئوتوریستی آمد که این نتایج نشان
از نظر ارزیابی کیفی  44/37با امتیاز  پارس ابادو منطقه  4/30ارزش نهایی 

دهنده این است که اند که نشانتوان ژئوتوریستی متوسط را کسب کرده
طور کامل توسعه و پیشرفت نکرده این مناطق از لحاظ ژئوتوریستی به 

ز نظر ا 55/57با ارزش نهایی مشکین شهراست ولی منطقه گردشگری 
ارزیابی کیفی توان ژئوتوریستی خوبی را به خود اختصاص دهد که 

دهنده شناخت و استفاده گردشگرها از این منطقه گردشگری شده نشان
چنین از نظر امکانات نیز این منطقه نسبت به سایر مناطق است و هم

توریستی اردبیل بسیار پیشرفت کرده است و دارای امکانات بسیار خوبی 
 .باشدتوسعه گردشگری در سطح استان اردبیل میبرای 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 گرمیتوان در منطقه پذیری مناطق ژئوتوریستی میعوامل مثبت رقابت
چنین در منطقه و هم 44/7ات درمانی با مقدار به وجود آبگرم و امکان

پذیری ترین رقابتبیش 44/7عامل ارزش طبیعی با مقدار  مشکین شهر
های بعدی منطقه اند. در رتبهرا نسبت به سایر عوامل کسب کرده

 97/6از نظر عامل وجود غارهای متعدد با مقدار  پارس ابادژئوتوریستی 
و  پارس ابادچنین مناطق باشد. هما دارا میپذیری رباالترین میزان رقابت

پذیری را از نظر عامل آبگرم ترین میزان رقابت(کم0با مقدار ) مشکین شهر
دهنده فاقد آبگرم در این مناطق اند که نشانو امکانات درمانی کسب کرده

شناسی های فسیلاز نظر عامل سایت گرمیباشد. منطقه ژئوتوریستی می
بیانگر این است که این منطقه از لحاظ وجود فسیل از  46/0با مقدار 

در رقابت با سایر  گرمیترین توان باشد. بیشوضعیت خوبی برخوردار نمی
مناطق ژئوتوریستی در عوامل آبگرم و امکانات درمانی و ارزش طبیعی 

پذیری است که بهترین شرایط را در این منطقه ژئوتوریستی برای رقابت
هم از لحاظ  پارس ابادردشگری فراهم آورده است. منطقه با سایر مناطق گ

پذیری از جمله وجود غارهای متعدد و طبیعت بکر و عوامل مثبت رقابت
نخورده امتیاز بیشتری را برای رقابت با سایر مناطق ژئوتوریستی در دست

دهنده میزان استان اردبیل به خود اختصاص داده است. نتایج نشان
نیز به طور کلی از نظر  مشکین شهرقه ژئوتوریستی پذیری منطرقابت

ترین امتیاز را برای های هیدرولوژیکی بیشارزش طبیعی و سایت
به خود اختصاص  پارس ابادو  گرمیپذیری با مناطق ژئوتوریستی رقابت

دهنده یک منطقه گردشگری و طبیعی در استان اردبیل داده است که نشان
      .(6باشد)جدولمی
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یری مقاصد ژئوتوریستیپذرقابت ارتقادهنده: ماتریس عوامل مثبت 6جدول   

 

 مشکین شهر 3، شماره پارس اباد 2، شماره گرمی 1شماره توضیح جدول: 
با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی و با استفاده از 

پذیری مناطق ژئوتوریستی نده رقابتنامه، از عوامل منفی کاهپرسش
ای و کسری منابع از لحاظ عدم وجود متخصصین حرفه پارس ابادمنطقه 

ترین امتیاز را از نظر ضعف در جذب گردشگر و بیش  33/7مالی با مقدار 
پذیری در بین مناطق ژئوتوریستی در استان اردبیل کاهش میزان رقابت

تی این منطقه به دلیل عدم وجود به خود اختصاص داده است و به عبار
ای و کمبود منابع مالی هنوز نتوانسته خود را به عنوان متخصصین حرفه

گردشگری در بین سایر مناطق گردشگری بشناساند و از لحاظ  یک منطقه
که از با این گرمیچنین منطقه پذیری در سطوح پایین قرار دارد. همرقابت

منتها از نظر کسری منابع مالی با لحاظ گردشگری پیشرفت کرده است 
پذیری با سایر مناطق دارای شرایط نامناسبی برای رقابت 33/7مقدار 

 گرمیترین ضعف منطقه باشد به طور کلی یکی از بزرگژئوتوریستی می
مشکین باشد. منطقه برای توسعه و رقابت با سایر مناطق گردشگری می

ز از نظر عدم وجود متخصصین پذیری نیاز لحاظ عوامل منفی رقابت شهر
که این منطقه برترین باشد با ایندارای ضعف می 35/4ای با مقدار حرفه

رود ولی با توجه به نتایج به منطقه گردشگری استان اردبیل به شمار می
نامه مشخص کرده است که این دست آمده از مطالعات میدانی و پرسش
ر بخش گردشگری و توسعه ای دمنطقه به دلیل کمبود متخصصین حرفه

المللی به تمامی گردشگری هنوز نتوانسته خود را در سطح ملی، و بین
پذیری این منطقه گردشگرها بشناسند و این امر منجر به ضعف در رقابت

 .(7در برابر سایر مناطق ژئوتوریستی شده است)جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مناطق 
مورد 
 مطالعه

آبگرم و  عوامل
امکانات 
 درمانی

آثار 
تاریخی و 
 فرهنگی

ارزش 
 طبیعی

سایت های 
 هیدرولوژیکی

اشیاء 
 معدنی

هامکان غارها
ی چینه 
 شناسی

مناطق 
حفاظت 

 شده

سایت 
های 
فسیل 

اسیشن  

 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 

آثار تاریخی و  1
 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  

بیعیارزش ط 1  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  

 هایسایت 1
 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  

5/0 0 اشیاء معدنی 1  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  

5/0 0 غارها 1  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  

ی هامکان 1
 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  

مناطق  1
 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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صد ژئوتوریستیپذیری مقا: 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 

اتخدم  

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

ونییرقانغ  

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 نزمی

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  
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مشکین  3، شماره پارس اباد 2،شماره  گرمی 1ول : شماره توضیح جد
دهنده با توجه به نتایج به دست آمده از عوامل ارتقادهنده و کاهش شهر

 گرمیدهنده این است که منطقه پذیری مناطق مورد ارزیابی نشانرقابت
دهنده درجه که نشان 14/1با نسبت بین عوامل منفی و مثبت با مقدار 

پذیری در بین سایر مناطق ژئوتوریستی بخش از لحاظ رقابتکیفی رضایت
 18/1نیز از لحاظ ارزش عددی با مقدار  پارس ابادباشد. منطقه می

بخشی در بین سایر مناطق ژئوتوریستی پذیری رضایتدهنده رقابتنشان
از نظر ارزش  مشکین شهرچنین منطقه توریستی باشد. هممورد ارزیابی می

نشان  41/1مقدار بین نسبت عوامل منفی و مثبت با  عددی که نتیجه
پذیری در بین سایر مناطق ژئوتوریستی قوت این منطقه از لحاظ رقابت

باشد که در نتیجه با توجه باشد که درجه کیفی این منطقه نیز خوب میمی
پذیری خوب به نتایج به دست آمده از سه منطقه مورد ارزیابی بیانگر رقابت

و  گرمیبخش مناطق پذیری رضایتدر مقابل رقابت ن شهرمشکیمنطقه 
از  مشکین شهردهنده این است که منطقه باشد که نشانمی پارس اباد

باشد. پذیری خوبی نسبت به سایر مناطق گردشگری برخوردار میرقابت
با برخورداری بیشتر از عوامل  مشکین شهرطور کلی منطقه گردشگری به 

دهد که این منطقه از نظر گردشگری نسبت شان میپذیری نمثبت رقابت
پذیری و جذب به سایر مناطق مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی برای رقابت

 باشد.گردشگران از سرتاسر جهان برخوردار می

  گیرینتیجه  .4
پذیری مناطق مورد در این تحقیق به ارزیابی توان ژئوتوریستی و رقابت

( پرداخته شده است. بنابراین کین شهرمش، پارس اباد، گرمیمطالعه )
از نظر توان  مشکین شهرشود که منطقه گردشگری گیری مینتیجه

پذیری نسبت به سایر مناطق گردشگری مورد ژئوتوریستی و رقابت
های مناسبی را برای جذب گردشگر به استان اردبیل را به مطالعه پتاسیل

ارزیابی توان  خود اختصاص داده است. پژوهش حاضر  به منظور
پذیری ژئوتوریستی مناطق گردشگری استان اردبیل و تحلیل رقابت

( مشکین شهر، پارس اباد، گرمیمناطق ژئوتوریستی )مطالعه موردی: 
انجام گرفت. آشنایی گردشگران موضوعی چند بعدی است و عالوه بر 
تجارب گذشته از محیط به عوامل مختلفی وابسته است. براساس 

تفاده شده در این پژوهش نظر گردشگران و کارشناسان در های اسمدل

های گردشگری مناطق مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار استفاده از پتانسیل
گرفته شد و  مناطق گردشگری از نظر توان رقابت پذیری مشخص شدند 

پذیری نسبت به از نظر رقابت مشکین شهربنابراین منطقه گردشگری 
های مناسبی برای جذب مورد مطالعه پتاسیل سایر مناطق گردشگری

گردشگر به استان اردبیل را به خود اختصاص داده است. در نهایت مناطق 
های ارتباطی، های مانند راهژئوتوریستی مورد مطالعه به دلیل محدودیت

سکونتگاهی و نبود امکانات رفاهی منجر به کاهش گردشگر در مناطق 
بنابراین پیشنهاد می شود برای افزایش  شده است. پارس ابادو  گرمی
های الزم برای جذب گردشگران داخلی و خارجی ابتدا امکانات اگاهی

ای بتوان زیرساختی فراهم گردد و سپس با استفاده از تبلیغات رسانه
شرایط جذب گردشگر به مناطق مورد مطالعه را مهیا ساخت. نتایج تحقیق 

یج مطالعات نشان داد که منطقه (، زیرا نتا1400)اصغری و نظافت، 
گردشگری آلوارس توان گردشگری باالی برای جذب توریسم دارد. نتایج 

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

ها صرفاً االیی هستند و تفاوتدر حوزه ژئوتوریسم دارای تشابهات بسیار ب
ها بین هفت چشمه با دو منطقه دیگر معنی و مفهوم در برخی از شاخص

 Ranjbaran andچنین نتایج پژوهش ]کند. همپیدا می

Ghanbari 2012های [ شباهت فراوانی با تحقیق حاضر دربررسی
یج چنین نتاعوامل تاثیرگذار در مناطق ژوتوریستی نشان داده است و هم

[، با Pavolova et al. 2012های خارجی مانند ]در پژوهش
پژوهش حاضر مشابهت فراوانی در ارزیابی توان گردشگری و توان 

های علمی و پذیری مناطق مورد ارزیابی از نظر شناسایی شاخصرقابت
پذیری مناطق و شناسایی عوامل مثبت و منفی چنین در آسیبمازاد و هم

بی مناطق مورد مطالعه دارد که با توجه به نتایج همه تأثیرگذار در ارزیا
های مناسب بتوانند مطالعات سعی شود تا مناطق مورد ارزیابی با تحلیل

راهکارهای مناسبی برای توسعه مناطق ژئوتوریستی ارائه دهند و 
حلی برای رفع و پذیر راهچنین بتوانند در برابر عوامل منفی و آسیبهم

 عدم توسعه مناطق گردشگری حاصل گردد.توسعه و جلوگیری 
 شود.قدردانی: از حمایت دانشگاه محقق اردبیلی تشکر می و تشکر

  منابع 
کالبدی شهرها در شهرستان گرمی  –. بررسی تنگناهای طبیعی و انسانی برای توسعه فیزیکی 1392اسفندیاری دراباد، ف.، جدی، ص.، ریحان، م.،  -

 .85-96، صص 6ا و آمایش شهری، شماره ، جغرافیGISبا استفاده از 

. ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقه 1393اصغری سراسکانرود، ص.، اسفندیاری درآباد، ف.، محمدنژاد، و.، زینالی، ب.، اصغری سراسکانرود، ص.،  -
 .69-81، صص 13، شماره 4ای، دوره منطقه -ضحاک شهرستان هشترود، جغرافیا و آمایش شهری

. توان ژئوتوریستی و تحلیل رقابت پذیری مناطق ژئوتوریستی منطقه سرعین، فصلنامه تحقیقات 1399کانرود، ص.، نظافت تکله، ب.، اصغری سراس -
 .193-203، صص 3، شماره 35جغرافیایی، دوره 

مطالعه  VQEبا استفاده از روش  . ارزیابی کیفیت مقاصد ژئوتوریستی شهروندان کالنشهر تبریز1399کیا، و.، مختاری، د.، روستائی، ش.، امامی -
 .109-122، صص 2، شماره 10موردی: استان آذربایجان شرقی، فصلنامه گردشگری و توسعه، سال 

های محیطی در عمران روستایی )مطالعه موردی: حوضه رود قلعه چای عجب شیر(، . ارزیابی توان1384بدری، س، ک.، صادق قنبری، ج.،  -
 .173-185، صص 54ه های جغرافیایی، شمارپژوهش

. مدل تبیین رقابت پذیری گردشگری شهرهای توریستی ایران، فصلنامه علمی 1400خان زاده، ح.، رهنورد، ف.، بامداد، ن.، محمودزاده، ی، م.،  -
 .45-68، صص 2، شماره 11تحقیقات بازاریابی نوین، سال 
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بدهای نمکی الرستان )مطالعه موردی: گنبدنمکی کرموسج(، فصلنامه جغرافیای های ژئوتوریستی گن. بررسی جاذبه1388عفیفی، م، ا.، قنبری، ک.،  -
 .31-47، صص 6، شماره 2طبیعی، دوره 

مطالعات مدیریت گردشگری، دوره  پذیری مقصد ژئوتوریسم،. عوامل موثر بر رقابت1399بیدختی، ک، ا.، جعفری، س.، حقیقتف ح.، غضبانی، ر.، امین -
 .63-93، صص 49، شماره 15

های ژئومورفولوژیکی موجود در روستای کندوان، مجله مسکن . ارزیابی توانمندی زمین گردشگری مکان1391قنبری، ا.، حجازی، م، ا.، قنبری، م.،  -
 .109-121، صص 141، شماره 31و محیط روستا، سال 

 . مدیریت گردشگری، انتشارات سمت، تهران.1386کاظمی، م.،  -
های طبیعی و ژئوتوریسمی حوضه حلبه رود و پارک ملی کویر استان سمنان، چهارمین همایش زمین ی نقش جاذبه. ارزیاب1387کامیابی، س.،  -

 شناسی و محیط زیست، تربیت مدرس، تهران.
برنامه ریزی  . بررسی اثر گردشگری پایدار شهری بر ساکنان شهر)مطالعه موردی: شهر جوانرود کرمانشاه(، فصلنامه1393لطفی، ص.، باباخانزاده، ا.،  -

 .130-150، صص 9، شماره 3و توسعه گردشگری، دوره 

. شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایتهای کارستی با استفاده از مدل تلفیقی 1397مقصودی، م.، یمانی، م.، مقیمی، ا.، رضوانی، م، ر.، بهاروند، م.،  -
 .1-12، صص 1، شماره 7صلنامه ژئومورفولوژی کمی، دوره کوبالیکوا و کرنچر )نمونه موردی: شهرستان پلدختر استان لرستان(، ف
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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 (Germi, Parsabad, Meshgin shahr). 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 as 

a 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. The selection of the study areas is 

due to the fact that, firstly, the selected areas have geotouristic features and are also among the key areas 

in Ardabil province. The study method is descriptive, analytical, comparative and the model for 

assessing the geotourism potential of the regions is Hudzik model and Pavolova model for analyzing 

the competitiveness of geotouristic regions. 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 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, the competitiveness of the studied 

areas is evaluated using the model of Pavolova et al. 
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Discussion 

A: The results of evaluating the scientific value of geotourism in the regions according to experts show 

that among the sub-indicators of warm scientific value in terms of, the indicator index of 

geomorphological processes with a value of 4.75 has the highest score. And in terms of index, rarity at 

the national level with a value of 1.35 has the lowest score. In terms of visitors, Garmi region has the 

highest score in terms of diversity index in geomorphological forms with a value of 0.80 compared to 

other indicators and also in terms of educational benefits with a score of 0.39 with the lowest score. 

The results of experts' evaluation of Pars Abad scientific sub-indices show that diversity in 

geomorphological forms with a value of 4.60 and sub-indices of rarity at the national level with a value 

of 1.44 has the lowest score. According to Pars Abad visitors, in terms of diversity of geomorphological 

forms with a score of 0.70, it has the highest score compared to other indicators and also in terms of 

scientific index for educational conditions with a score of 0.21 has the lowest value. The results of the 

evaluation of scientific geotourist values by the experts of Meshkinshahr region show that it has 

obtained the highest score in terms of integrity with a value of 4.85 and has obtained the lowest score 

with the sub-indicators of educational benefits with a value of 2.11. Visitors' opinion in Meshkinshahr 

region has the highest score in terms of Gonaconi sub-index of geomorphological processes with a value 

of 0.90 and the lowest rank in terms of scientific knowledge sub-index with a value of 0.26. The results 

of experts' evaluation of the Garmi area surplus value sub-indices show that the access sub-index with 

the value of 4.95 has the highest score. And interpretive value sub-indices with a value of 1.32 are in 

low grades. According to the visitors of this region, the index has the possibility of organizing with a 

rate of 0.90 has the highest score compared to other indicators and in terms of interpretive value with a 

value of 0.27 has obtained the lowest score. Abad shows that the sub-index of natural elements and 

cultural heritage with a value of 3.72 has the highest score and the interpretive value with a value of 

1.29 has the lowest score. According to the visitors in Pars Abad region, being below the destination 

index with the value of 0.95 has the highest rank and the degree of relationship with development with 

the value of 0.13 has the lowest score. The results of experts' evaluation of Meshkinshahr geotourism 

scientific indicators show that the surplus scientific sub-index has the highest score in terms of access 

with a value of 4.96 compared to other indicators. And interpretive value sub-indices with the value of 

2.63 has the lowest score. Also, in terms of visitors, the access index with a score of 0.97 has the highest 

rank compared to other indicators and the sub-index has the lowest score with some value of some 

works of art with a value of 0.46 (Table 5). B: 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 hot springs and medical facilities in the Garmi region with a value of 7.44 and also 

in Meshkinshahr region with a natural value of 7.44. They have gained competitiveness compared to 

other factors. In the next ranks of Parsabad geotouristic region, it has the highest level of 

competitiveness in terms of the existence of several caves with a value of 6.97. Also, Parsabad and 

Meshkinshahr areas with (0) have the lowest level of competitiveness in terms of spa factor and medical 

facilities, which indicates the lack of spa in these geotourist areas. The warm region in terms of the 

factor of fossil sites with a value of 0.46 indicates that this region is not in a good condition in terms of 

fossils. The highest heat potential in competition with other geotourist areas is in spa factors and medical 

facilities and natural value, which has provided the best conditions in this geotouristic area to compete 

with other tourist areas. Parsabad region in terms of positive competitiveness factors such as the 

existence of numerous caves and pristine and untouched nature has more points to compete with other 

geotourist areas in Ardabil province. The results show the competitiveness of Meshkinshahr 

geotouristic region in general in terms of natural value and hydrological sites has the highest score for 

competitiveness with Garmi and Parsabad geotourist regions, which indicates a tourist and natural 

region in Ardabil province (Table 6) Conclusion: In this research, the geotourism potential and 

competitiveness of the studied areas (Garmi, Parsabad, Meshkinshahr) have been evaluated. Therefore, 

it is concluded that Meshkinshahr tourist area in terms of geotourism potential and competitiveness 

compared to other studied tourist areas has suitable potentials to attract tourists to Ardabil province. 

The present study was conducted to evaluate the geotourism potential of tourist areas of Ardabil 

province and to analyze the competitiveness of geotourist areas (Case study: Garmi, Parsabad, 

Meshkinshahr). Familiarity with tourists is a multidimensional issue and in addition to past experiences 

of the environment depends on various factors. 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 tourist areas 

were identified in terms of competitiveness. It is suitable for attracting tourists to Ardabil province. 

Finally, due to restrictions such as communication routes, housing and lack of amenities, the studied 

geotourist areas have led to a decrease in tourists in Garmi and Parsabad areas. Therefore, it is suggested 
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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. Research results (Asghari and Nezafat, 1400), 

because the results of studies showed that the Alvarez tourist area has a high tourism potential to attract 

tourism. The results of the study (Asghari, 2014) are also confirmed in the present study, because the 

analysis of the results of this study showed that the three regions in terms of regional potential in the 

field of geotourism have very high similarities and differences only in some indicators between seven 

springs with two Another region finds meaning. Also, the results of the study [Ranjbaran and Ghanbari 

2012] have shown a great similarity with the present study in the study of influential factors in the 

tourist areas and also the results in foreign studies such as [Pavolova et al. 2012], with the present study, 

there are many similarities in evaluating the tourism potential and competitiveness of the evaluated 

areas in terms of identifying scientific and surplus indicators, as well as in the vulnerability of areas and 

identifying positive and negative factors affecting the evaluation of the studied areas. Attempts should 

be made to provide suitable solutions for the development of geotourist areas with appropriate analyzes 

and also to be able to find a solution to eliminate and develop and prevent the underdevelopment of 

tourist areas against negative and vulnerable factors. 
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