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Geotourism Potential and Analysis of Competitiveness 
of Geotourist Areas of Sarein Region, Iran 

[Asghari Saraskanroud S, et al; 2015] Comparative evaluation of regional tourism capacity with 
emphasis on geotourism (case study: Haft Jeshmeh Naqdeh, Ghasemloo Valley ...; [Asghari Saraskanroud 
S, et al; 2014] Assessing the geotourism capability of Zahak area ...; [Afifi ME, Ghanbari A; 2009] 
Investigation of geotouristic attractions of Larestan ...; [Badri SA, Ghanbari JS; 2005] Assessment of 
environmental capabilities in rural development (case study: Ajabshir Qala-e-Chay ...; [Balan D, et al; 
2009] Travel and tourism competitiveness of the world’s top tourism destination: an ...; [Coratza P, 
Giusti C; 2005] Methodological proposal for the assessment of the scientific ...; [Comanescu LA, et al; 
2012] The evaluation of geomorphosite from ...; [Drebenstedt C, et al; 2011] Mountain tourism in 
Germany shown on ...; [Ghanbari A, et al; 2013] The evaluating of geo-tourism capabilities of existing 
geosites ...; [Hadžić O, et al; 2010] A dynamical model for assessing tourism market ...; [Kamyabi S; 
2009] Evaluation of the role of natural and geotouristic attractions of Hablehroud Basin and Kavir 
National Park ...; [Kazemi M; 2007] Tourism management ...; [Lotfi S, Babakhanzadeh E; 2014] 
Investigating the impacts of commercial tourism on city (case study ...; [National Geographic; 2010] 
Centre for sustainable destinations ...; [Nemanj T; 2011] The potential of Lazar Canyon (Serbia) as a 
geotourism destination:  ...; [Pavolová H, et al; 2014] Model for the assessment of competitiveness of 
geotourist ...; [Pavolová H, et al; 2011] Application of destination management in the development area 
of tourist trade ...; [Pavolová H, et al; 2012] Brownfields as a tool for support of destination ...; [Panizza 
M; 2001] Geomorphosites: concepts, methods and example ...; [Ranjbar M; 2010] Potential of 
geotourism narrow Zyngan in Salehabad of ...; [Reynard E, et al; 2007] A method for assessing the 
scientific and additional ...; [Shirkhodaei M, et al; 2016] Investigating the effect of brand prominence on 
brand loyalty for ...; [Tavalayi S; 2007] A review of Tehran tourism ...; [Yamani M, et al; 2012] Investigation 
of geotourism capabilities and geomorphosites of Seymareh region ...; [Zouros NC; 2007] Geomorphosite 
assessment and management in protected areas of Greece (Case study of the Lesvos ...

Aims & Backgrounds Geotourism is a combination of land and tourism and is a tourism that have 
geological, morphological and cultural attractions. Optimal use of the attractions of the studied areas 
requires knowledge of different aspects. The purpose of this study was to evaluate the geotourism 
potential and analyze the competitiveness of geotouristic areas of Sarein city (Bileh Daragh, Darband 
Vergehsaran and, Alvares).
Methodology This descriptive- analytical comparative study was conducted through field method in the 
geotouristic areas of Sarein city (Bileh Daragh, Darband Vergehsaran and, Alvares) in summer of 2019. 
102 tourists and experts who had traveled to the geotourist study areas (23 tourists and 11 experts for 
each of the study areas) were selected by simple random sampling method and completed the research 
questionnaires. The Hadzic model was used to evaluate the geotourism potential and the Pavolova model 
was used to evaluate the competitiveness potential.
Findings The geotourism potential in Bileh Daragh and Darband Vergehsaran was equal to 39.22 and 
24.44 respectively and in moderate level and in Alvarez was equal to 55.55 and in good level. Also 
Bileh Daragh with numerical value of 1.16 and Darband Vergehsaran with numerical value of 1.20 
had satisfactory competitiveness and Alvarez with numerical value of 1.43 had good and suitable 
competitiveness.
Conclusion Alvarez tourist area in terms of geotourism potential and competitiveness compared to 
Bilesh Daragh and Darband Vergehsaran areas has good potentials to attract tourists to Sarein city.
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   1399تابستان  ،  3، شماره  35دوره                            نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

ژئوتوریستی  رقابت  توان  تحلیل  مناطق  و  پذیری 
 سرعین   منطقه ژئوتوریستی  

 
 PhD *سراسکانرود  اصغری  صیاد 

دانشگاه   ژئومورفولوژی،   گروه انسانی،  علوم  و  ادبیات    اردبیلی  محقق  دانشکده 
 ایران  اردبیل،

 MAتکله    نظافت  بهروز 

و    ژئومورفولوژی،   گروه  ادبیات  دانشگاه دانشکده  انسانی،    اردبیلی،  محقق   علوم 
 ایران  اردبیل،

 
 چکیده 

زمينه  و  به   ها:اهداف  و  است  گردشگر  و  زمین  واژه  دو  از  ترکیبی  ژئوتوریسم 
می  گردشگری جاذبهگفته  دارای  که  زمینشود  و  های  مورفولوژیکی  شناسی، 

مستلزم شناخت  های مناطق مورد مطالعه  استفاده بهینه از جاذبه فرهنگی است. 
  تحلیل   و  ژئوتوریستی  توان  ت. هدف از این پژوهش، ارزیابیهای مختلف اسجنبه
  دربند  درق،بیله  روستاهای )سرعین    شهرستان   ژئوتوریستی   مناطق  پذیریرقابت
 بود.   (آلوارس سران وورگه
ای به روش میدانی در  تحلیلی از نوع مقایسه  -این مطالعه توصیفی  شناسی:روش 

و ورگه  دربند  درق،بیله  ای روستاه)سرعین    شهرستان  وتوریستی ژئ  مناطق   سران 
نفر از گردشگران و کارشناسانی که به    102انجام شد.    1398در تابستان    (آلوارس

کارشناس    11گردشگر و    23مناطق مورد مطالعه ژئوتوریستی مسافرت کرده بودند )
گیری تصادفی ساده انتخاب  برای هر یک از مناطق مورد مطالعه( با روش نمونه

ئوتوریستی  ور ارزیابی توان ژمنظهای تحقیق را تکمیل کردند. بهنامهشدند و پرسش
 استفاده شد.   پاوولواپذیری از مدل و برای ارزیابی توان رقابت هادزیکاز مدل 

  به ترتیب برابر   سرانورگه  و دربند   درقبیله  در مناطق  ژئوتوریستی  توانها:  یافته 
  خوب  و در حد  55/ 55  رسآلوا  منطقه  در  و در سطح متوسط و  24/ 44  و  39/ 22

  با ارزش  سران و ورگه  1/ 16  عددی  با ارزش  درق بیله  همچنین مناطقارزیابی شد.  
  با ارزش   آلوارس  ژئوتوریستی  منطقه  و   بخشرضایت  پذیریرقابت  دارای   1/ 20  عددی
 . بودند مناسبی  و  خوب پذیریرقابت دارای  1/ 43 عددی
و   رنظ  از  آلوارس  گردشگری  منطقه  گیری:نتیجه  ژئوتوریستی    پذیریرقابت  توان 
  جذب   مناسبی برای  هایسران دارای پتاسیلدرق و دربند ورگهبیله  مناطق  به  نسبت

   . است سرعین شهرستان  به  گردشگر
 ژئوتوریسم، مدل پاوولوا، مدل دینامیکی، شهرستان سرعین ها:کلیدواژه 
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 مقدمه 
این  شدن  رقابتی  و  گردشگری  روزافزون  اهمیت  به  توجه  با  امروزه

 رقابت   گردشگران  جذب  برای  گردشگری  مقاصد   جهان،   سر تاسر   در  بازار
 .  [Shirkhodaei et al., 2016] دارند یکدیگر با ایفزاینده

  محلی،  سطوح  در  مهم  لیتفعا  یک   به  ژئوتوریسم  گذشته  دهه  دو  طی
  11براساس    ژئوتوریسم  منشور.  است  شده  تبدیل   المللیبین  و  ملی
  دهندهنشان  )که  مکان  یکپارچگی(  1  است:شده    نهاده  بنیان  اصل

 کدهای  رعایت(  2،  (است  مکان  فرهنگی  میراث  و  طبیعی  وحدت
  جهانی  سازمان   جهانی  کد  در  مندرج   اصول  به  )پایبندی  المللیبین

  منجر   که  گردشگری  بازار  در  رشد  )تشویق  بازار  انتخاب(  3،  گردشگری(

 گردشگری  رضایت(  4،  شود(می  محلی  هایبخش  به  احترام   و  درک  به
  مقصد برای  تقاضا  و   شده  ایجاد  گردشگر  رضایت  که این    از  )اطمینان

  و   )شناسایی  محلی  جوامع  مشارکت(  5،  شد(  خواهد  تکرار  دوباره
(  6،  گردشگران(   برای  محلی  عام جو  فرهنگ  و   رسوم  و  آداب  معرفی
  گردشگری   با  مرتبط  کارهای  و  کسب  )ایجاد  جوامع  برای  سود  ایجاد

  به  سفر  برای  درخواست  افزایش  و  حفاظت (  7،  محلی(  جوامع  در
 حفظ   طبیعی،  های گاهزیست  حفظ  برای  کارها  و  کسب  )تشویق  مقصد

 قوانین  ایجادهمچنین    منطقه،  فرهنگی  و  طبیعی   میراث  و  هافرهنگ
  تقاضا  افزایش  و  سایرین   استفاده  و  حفاظت  برای  هادستورالعمل  و

  اعمال  و  توسعه  فشار  بینی)پیش  اراضی   کاربری(  8،  منطقه(  برای
 و   ناخواسته   و  حد  از   بیش  توسعه  از   جلوگیری  برای  هاییتکنیک
  زیستی  تنوع  حفظ  برای  تالش،  منطقه  طبیعی  زیستمحیط  تخریب
 )شناسایی   ریزیبرنامه(  9،  ه(منطق  طبیعی  ظاهری   سیمای  و  منطقه

  خطرانداختن به  بدون  منطقه  اقتصادی   فوری  نیازهای  مینتا  و
  افزایش  گردشگر،   جذب  باعث  که  منطقه  ژئوتوریستی  نسیلتاپ

 افزایش  باعثو در نتیجه    جدید  جوامع  توسعه  و   کارگران  مهاجرت
  معیشت،  وضع   به  بخشی تنوع  ، شودمی  مقصد  سفر  برای  تقاضا

  ژئوتوریستی  پذیریآسیب  کاهش  برایی  ایهتژی استرا  انتخاب
  برای  میزبان  و   بازدیدکنندگان   با  )تعامل   تعاملی  تفسیر(  10،  منطقه(

  دادن نشان  برای  ساکنان  تشویق  محل،  هایویژگی  مورد  در  یادگیری
  گردشگران   که  یطور به  خود  جوامع  فرهنگی  و  طبیعی  میراث

  به   محلی  ع ام جو  هایویژگی  از  باارزش  تجربه  یک  کنند  احساس
  برای  منظمفرآیند    یک  ایجادصورت  ، بهارزیابی(  11، و  اند(آورده  دست

  به  که  مستقل   پانل  یک   توسط  برنامه   و  رهاتاساخ  تمامی  ارزیابی
  که   ارزیابی  یجتان  انتشارتًا  نهای  و  بوده  نفعانذی  تمامی  از  نمایندگی

 National]  شد  خواهد  مناطق  پذیریرقابت  به  منجر  خود

Geographic, 2010] . 

  توانمی  ذکرشده  اصل  11  رعایت  با که  است  مشخص  و  حاضو  بسیار
 المللی بین   و  ملی  ای،منطقه  سطح  در  را  مناطق  ژئوتوریستی  مقاصد

  مناطق  بررسی.  جست  بهره  سطوح  همه  در  آن  فواید  از  و  شناساند
  اکثر   برای  تقریباً   هاییبرنامه  چنین  که  دهدمی  نشان   ژئوتوریستی 

  های پژوهش  مورد  در.  است  نگرفته  صورت ایران  ریستیژئوتو  مناطق
  مانده  مغفول ژئوتوریستی مقاصد موضوع حتی نیز ایران دانشگاهی

 ارزیابی  به عمدتًا    تحقیقات و    ه انجام نشد  زمینه  این   در  تحقیقی  و
  بوده  استوار  مختلف  هایروش و  هامدل  با  مناطق ژئوتوریستی  توان
 دربرگیرنده   ژئوتوریسم  اصلی  افاهد،  موارد  این  به  توجه   با.  است

  و  شناسی زمین  میراث  از  آگاهی  افزایش  زمین،  علوم  دانشارتقای  
  گردشگری   صنعت  پایدار  توسعه  و  تنوع  وآنها    از  حفاظت  ضرورت

 . [Asghari Saraskanroud et al., 2015] است
  هدف  یک  ژئوتوریستی  مقصد  گردشگری،  مقاصد  تعاریفبراساس  

  و  ژئوتوریستی  متعدد  هایجاذبه  دارای   که   است  ایمنطقه  ویژه
 ,.Pavolová et al]است    گردشگری  الزم  هایزیرساختهمچنین  

  یک   نتیجه  در  و  محصول  یکعنوان  به  ژئوتوریستی  مقصد.  [2011
  دهندگانارایه  از  متشکل  سیستم  یک  ژئوتوریسم  رقابتی  واحد
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  امکانات  ها،رستوران  اقامت،  هایمحل  همچون   فرد منحصربه  خدمات
غیره    و   فرهنگی  و  ریخیتا  آثار  نی،تاکوهس،  ریخیتا  بناهای  ورزشی،

 قرار   ثیرتا  تحت  نیز  را  منطقه  آن  زیستمحیط  که  شودمی  شامل  را
  جدید،   فرم   یک  ژئوتوریسم.  [Pavolová et al., 2012]  دهدمی
 ها زمینه  ثیرتا  تحت عمدتًا    که  است  گردشگری  از  تحول  حال  در  و  پویا

  ئومورفولوژی، ژ  همچون  یی هارشته  ذاتی  هایجذابیت   و
  علوم   سایر  و  غارشناسی  شناسی،فسیل  شناسی،کانی  شناسی،زمین

 ریخیتا و فرهنگی هایسایت تکنیکی هایکاوش، همچنین مرتبط
  یک   در   خاص  هایموزهکردن  پیدا  معدنی،  هایفعالیت   با  همراه
  . [Drebenstedt et al., 2011]است    مرتبط  ریخیتا  آثاریا    منطقه

  نسیلتاپ  ارزیابی  بر   عالوه  ارزش  باالترین   با  هاژئوسایت  شناسایی
کردن  عملیاتی  و  ریزیبرنامه  تسهیل   باعث  منطقه  پذیریرقابت 
  گسترش  و  عمومی  اقدامات  انجام  وشده    مناسب  حفاظتی  هایطرح

 ,Panizza]  سازدمی  ممکن  را  منطقه  در  گردشگری  هایزیرساخت

2001].   
  بسیاری که شده موجب گردشگری صنعت  دهنبتاش و روزافزون  رشد

  متولیان  نظر  به.  بنامند  گردشگری  قرن  را  بیستم  قرن  نظران،صاحب  از
 گردشگری  در  انقالبی  یکموبیست  و   بیستم  قرن  پایان  در  گردشگری

  اثرگذار  جهان نقاط  اکثر اقتصاد در آن امواج که انقالبی دهد،می رخ
 هر   از  بیش  صنعت  نیاهمچنین    .[Kazemi, 2007]  بود  خواهد
 محلی،  هایمقیاس  در  ارز  وپول    سرمایه،حرکت    سبب  دیگری  صنعت
  مراتببه   گردشگری  هایهزینه  که  یطور شده به  المللیبینملی و  
 ,Tavalayi]  است  جهانی  صادرات  و  ملی  ناخالص  تولید  از  بیشتر

  شناخت  برای ی، فرآیندمناطق ژئوتوریستی قابلیت ارزیابی .[2007
  که  نحوی  بهاست    ارزیابی  مورد   مناطق  هایتوانمندی  ینیبپیش  و

  تصویب یا    بهبود  برای   ریزیبرنامه  در  آن  انجام  از  حاصل  های یافته
 . [Coratza and Giusti, 2005]شوند  استفاده مناطق
 ای پایه   مباحث  از  یکی  امروزه   محیطی   هایتوان  ارزیابی
  تالش.  است  محیطیزیست  و  اجتماعی  اقتصادی،  هایریزی برنامه
 عمرانی   هایپروژه  آمیزشدنموفقیت   زیست،  محیط  تعادل  حفظ  برای

  دالیل  ترین مهم  از  توان می  را  اجرایی  هایهزینه  در   جویی صرفه  و
  حوزه  در  اخیر  هایسال  طی  محیطی  سنجیتوان  به  رویکرد
 ,Badri & Ghanbari]  نمود   عنوان  توریسم  توسعه  ریزیبرنامه

  نبود  که  دارند  دخالت  گردشگری  توسعه  در  نیگوناگو  عوامل  . [2005
  مواجه   متعددی  هایچالش  با  را   گردشگری  توسعهآنها    از  برخی

 گردشگری  توسعه  بر  موثر  عوامل  شناسایی،  اساس  همین  بر.  کندمی
 شمار   به  ملی  توسعه  و  ریزیبرنامه   برای  اساسی  هایشرط پیش  از

 مطالعه  مورد  مناطق  گردشگری  توسعه  در  مهمی  نقش  و  رودمی
  و  هاجاذبه  که  ران یا  غرب  شمال در نیسرع  ن تاشهرس.  داشت  خواهد
  داده   جای  خود  در  یفراوان  گرم  هایآب  و  یعیطب  یاندازهاچشم
  كنار   در.  كند یم   جلب  خود  سوی  به  را  نفر  هاونیلیم   ساالنه  ،است

  سبالن   در   كه  كرد   اشاره  یسمیژئوتور  یهاجاذبه  به  توان یم   موارد   نیا
 تحقیق   این  مطالعه  مورد  مناطق.  است  شده  گسترده  آن  یهادامنه  و

  آلوارس   اسکی  پیست  و  تاروس  و  سرانورگه  دربند  درق،بیله   یتاروس

  مشابه تقریباً  هایویژگی دارابودن  دلیلبه مناطق  این انتخاب. است
  دارابودن   دیگر  طرف  از   و  در هر سه منطقه  ژئوتوریستی  هایجاذبه

 .  است مناطق این در ققیتح این هایمدل یرهایمتغ
  که  است  الزم  ژئوتوریسم  به  مرتبط  هایزمینه  بیان  به  توجه  با

  هر  در  ژئوتوریسم  پذیریرقابت کننده  ارزیابی   عوامل  و  هاشاخص
  میزان   هاشاخص  اینشود تا براساس    شناسایی  و  تعریف  ایمنطقه

 مناطق   با  بلکهشود،    تعیین  تنهانه   منطقه  پذیریرقابت   و  جذابیت
 ناولی  بنابراین .  بگیرد   خودش  به  کمی  ارزش  و  شده   مقایسه   نیز  گر ید

  کنندهتعیین   عوامل  و  هاشاخص  شناسایی  زمینه  این  در  کار
 .  بود خواهد ارزیابی مورد مناطق پذیریرقابت 

در مطالعات پیشین عمدتًا توان ژئوتوریستی مناطق مختلف مورد  
پیشین مطالعات  جمله  از  است.  گرفته  قرار  به  می  بررسی  توان 

  ژئوتوریسمی   و  طبیعی  هایجاذبه  نقش  مطالعاتی همچون ارزیابی
 ,Kamyabi]سمنان    استان  کویر   ملی   پارک  و   رود حلبه  حوضه

ارزیابی[2009  های مکان  گردشگری  زمین  توانمندی  ، 
 ,.Ghanbari et al]کندوان    روستای  در  موجود   ژئومورفولوژیکی

 منطقه   هایژئومورفوسایت  ژئوتوریسمی  هایقابلیت  ، بررسی[2013
،  [Yamani et al., 2012]پرالونگ    روش   از  استفاده   با  سیمره
 ابعاد  در  الرستان  نمکی  گنبدهای  ژئوتوریستی  هایجاذبه  بررسی

  و بررسی  [Afifi & Ghanbari, 2009]آموزشی    و  علمی  جهانگردی
کرمانشاه    جوانرود  شهر  در  مرزی  بازارچه  از  ناشی  گردشگری  اثرات

[Lotfi and Babakhanzadeh, 2014]    و کشور  داخل  در 
ارزیابی نظیر    مناطق  در   ژئومورفوسایت  مدیریت  و  مطالعاتی 

روشی[Zouros, 2007]یونان    شدهحفاظت  ارزیابی  برای  ، 
 ,.Reynard et al]ها  ژئومورفوسایت  اضافی  و  علمی  هایارزش

ارزیابی[2007 رقابت  ،   جهانگردی   برتر  مقصد  گردشگری  اکتشافی 
  یک  گردشگری  بازار  جذابیت  ، ارزیابی[Balan et al., 2009]  جهان

و    [Hadžić et al., 2010]  دینامیکی  ژئوسایت با استفاده از مدل 
 Comanescu]پونئار    شدهحفاظت  منطقه  ژئومورفوسایت  ارزیابی

et al., 2012] .در خارج از کشور اشاره کرد   
ز دو جنبه قابل نوآوری پژوهش حاضر نسبت به مطالعات پیشین ا

رقابت   بررسی توان  بار  اولین  برای  پژوهش  این  در  پذیری است: 
های ژئوتوریستی مورد ارزیابی  ژئوتوریستی مناطق با استفاده از گویه
پیشین تحقیقات  در  که  گرفته    نشده  انجام  ایمطالعه   چنین  قرار 

  با  تحقیق  ژئوتوریستی   توان  ارزیابی   مدل  دیگر  طرف  از.  است
  مدل  این  در   که  صورت   این؛ به  دارد  اساسی   تفاوت   گردی  هایمدل
این    به  توجه  بااست.    متفاوت  گردشگران  و  کارشناسان  نظر  و  وزن
این    کههستند    علمی  هایارزش  دارای  ژئوتوریستی  مناطق  که

توسطمیعمدتًا    علمی  هایارزش  با   زمین  علوم  کارشناسان  تواند 
  نسبت  کارشناسان  نظر  ل دم   این  در ، بنابراین  شود  ارزیابی  زیادی  دقت

 است. بیشتری ارزش دارای گردشگران نظر به
  تحلیل  و  ژئوتوریستی  توان  ارزیابی،  پژوهش  این  از  هدف
 روستاهای )  سرعین  نتاشهرس  ژئوتوریستی   مناطق  پذیریرقابت 

 بود.  (آلوارس سران وورگه دربند درق،بیله 
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   1399تابستان  ،  3، شماره  35دوره                            نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

 شناسی روش 
توصیفیاين   مقایسه  -مطالعه  نوع  از  روشی  اتحلیلی  مطالعه   به 

مناطق در   روستاهای)سرعین    شهرستان  ژئوتوریستی  میدانی 
انجام شد.    1398در تابستان    ( آلوارس  سران و ورگه  دربند  درق،بیله 

جامعه آماری تحقیق گردشگران و کارشناسانی بودند که به مناطق  
کر  مسافرت  ژئوتوریستی  مطالعه  روش مورد  با  که  بودند  ده 

  ،کوکرانساده و با استفاده از فرمول حجم نمونه  گیری تصادفی  نمونه
افراد  نفر    102 این  و    23)از  از    11گردشگر  هر یک  برای  کارشناس 

 شدند. مطالعه  و واردمناطق مورد مطالعه( انتخاب 
پژوهش،     ژئوتوریستی  توان   هایارزشارزیابی    نامهپرسش  دوابزار 

با  دینامیکیمدل  ) منفی  مثبت  عوامل ارزیابی    وگویه    28(    و 
همکاران   پاوولوامدل  )   ژئوتوریستی  مناطق  پذیریرقابت    17با    (و 
 بود. گویه 

جذابیت  از  تصاویر  تهیه  بر  عالوه  میدانی  مطالعه  طول  های در 
مناطق   پرسشژئوتوریستی  مطالعه  تحقیق  نامهمورد  توسط های 

های مدل مورد استفاده تکمیل  گردشگران و کارشناسان براساس گویه
 . شد

  توپوگرافی،  هاینقشه  از  مطالعه  مورد  مناطق  شناساییمنظور  به  ابتدا
  انتخابشد.  استفاده    GIS 10.3افزار  نرم  از ن  همچنی  و شناسی  زمین

  دارای  مناطقاین    که بود    دلیل   این  به  مطالعه  مورد   مناطق
  در  شاخص   مناطق  جزء همچنین    و   بوده  ژئوتوریستی   هایویژگی
  ژئوتوریستی  توانمندی  ابیارزی  مدلبود.    سرعین  نتاشهرس  سطح

  ژئوتوریستی  مناطق  پذیریرقابت   تحلیل  و  دینامیکی  مدل  مناطق
  منطقه  آن   بازدیدکننده  گردشگرهای  نظر  هم  دینامیکی   مدل  دربود.  

 قرار   نظر  مد  ژئوتوریستی  توان  ارزیابی  در  کارشناسان  نظر  هم  و
  ن آزمو  از  استفاده  با  هادادهتوزیع    بودننرمالهمچنین    .گیرد می

 06/0  داریمعنی   با  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  اسمیرنوف  -فکولموگرو
  یادشده   مناطق  ژئوتوریستی  توان  تحلیل  ابتدا.  شد  واقع  ییدتا  مورد

  بعد   مرحله  در  وگرفت    قرار  ارزیابی  مورد  دینامیکی  مدل  از  استفاده  با
  مورد  مناطق  پذیریرقابت  همکاران،  و  پاوولوا  مدل  از  استفاده  با

 شد. ارزیابی مطالعه
 در :  ژئوتوریستی   توان  ارزیابی  برای   (هادزیک )   دینامیکی   مدل   - الف 
 فرهنگی، شامل    صرعن  چندین  از  زمین  میراث  واژه  دینامیکی  مدل

  سرگرمی،  علمی،  آموزشی،  شناسی،نتاباس،  زیبایی  ریخی،تا  اجتماعی،
  الهام  منبع  هاژئوسایت  و  اندازها)چشم  هنرمندانه  و   فیزیولوژیکی

.  است  شده  تشکیل  اند(بوده  نویسندگان   و  سازانمجسمه  ،نقاشان
وسیله  به  روش  این   در  ژئوتوریستی  مکان   هر  اهمیت  و  ارزش

  ژئوتوریستی  مکان  آن  مازاد  هایارزشو    علمی  ارزش  هایشاخص
 . (1  )جدولشود می  برآورد
 ,Nemanj]  آیدمی  دست  به  زیر  رابطه  مبنای  بر  (ScV)  علمی  ارزش

2011]: 
 

 (1)رابطه 
ScV=Im(Ra)×Ra+Im(In)×In+Im(Rp)×Rp+Im(Dv)×D
v Im(Ge)×Ge+Im(Kn)×Kn+Im(Ed)×Ed+Im(Rn)×Rn 

  های مازاد یک مکان ژئوتوریستیهای ارزش علمی و ارزششاخص زیر   (1جدول  
[Asghari Saraskanroud et al., 2014] 

 عالمت اختصاری  ی مورد ارزیابی ها زیرشاخص 
 های علمی ارزش   شاخص 

 Ra ای در سطح منطقه دن بونادر

 In عیبی( )بی تمامیت
 Rp یندهای ژئومورفولوژیکی نمایشگر فرآ

 Dv تنوع در اشکال ژئومورفولوژیکی 
 Ge شناسی همراه با ارزش میراث فرهنگی های دیگر زمینویژگی

 Kn دانش علمی 
 Ed منافع آموزشی 

 Rn بودن در سطح ملی نادر
 مازاد   های ارزش   شاخص 

 ScV ز انداچشم ارزش

 Ec اکولوژیکی  ارزش
 Ex مقصد   در بودنشاخص
 Red ژئوتوریسم محصول  تجربی  اجزای
 AW هنری کارهای از برخی  با  ارتباط میزان

 DLC محلی  هایسکونتگاه اجتماعی توسعه با  ارتباط میزان

 OCE خاص فرهنگی  رویدادهای از برخی برای دهیسازمان امکان

 In ( خوب هایداستان با مرتبط ) تفسیری ارزش

 Com فرهنگی  میراث  و طبیعی   عناصر وجود

 Qu ژئوسایت  مدیریت کیفیت

 Ess حمایتی  هایسرویس و  امکانات
 Acc دسترسی

 Vi دید  قابلیت 

 
  وزنی  ارزش  دارای  گردشگرها  نظر  با  کارشناسان  نظر  مدل  این  در

با   (Im)  هازیرشاخه  از  کدام  هرکه به    مبنا  این  بر،  است  متفاوتی
 امتیاز 5یک تا  از کارشناسان  نظربا  و یک تا   صفر   از گردشگرهانظر 
  علمی  ارزش  هازیرشاخه  از  کدام  هرکردن  جمع  با  سپس.  شودمی  داده

 شود.  می تعیین 1 رابطه به توجه با ژئوتوریستی مکان
  اینکه    است  (AdV)  مازاد  هایارزش،  تحقیق  مدل  بعدی  شاخص
  شود می  محاسبهزیر    رابطهساس  برا  علمی  شاخص  همانند  شاخص

[Nemanj, 2011] : 
 

 (2)رابطه 
AdV=Im(ScV)×ScV+Im(Ec)×Ec+Im(Ex)×Ex+Im(ReD
)×ReD+Im(AW)×AW+Im(DLC)×DLC+Im(OCE)×OC
E+Im(In)×In+Im(Com)×Com+Im(Qu)×Qu+Im(Ess)
×Ess+Im(Acc)×Acc+Im(Vi)×Vi   

 
  در   که  است  ژئوسایت  پذیریآسیب  میزان  شاخص  شاخص،  سومین

  که   این  برای  تحقیق  این  در  ولی،  ندارد  زیرشاخصی  هادزیک  مدل
 شاخص   این  ازشود،    ارزیابی  دقیقصورت  به   پذیریآسیب   نتیجه

 هم   با  منطقه  سه  هر  پذیریآسیب   هایشاخص  بنابراینشد.    استفاده
 ارزیابی   کارشناسان   توسط  صرفاً   شاخص  این هستند.    متفاوت

تا    بین  آن  امتیاز  که  شودمی یک    عدد  عبارتی  به.  ستا  5یک 
  قوت  دهندهنشان   5  عدد  و  پذیریآسیب  میزان  ینبیشتر  دهندهنشان

 Asghari]است    پذیریآسیب  مقابل   در   ژئوسایت
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Saraskanroud et al., 2014] . 
 ماهیت   دارای  ژئوتوریسم  پذیریآسیب  بر  موثر  عوامل  و  هاچالش
 یری پذآسیب   میزان  ارزیابی  هایشاخص.  است  طبیعی  و  انسانی

  از  عبارت  ترتیب  به  آلوارس(  سران، ورگه  دربند  درق،)بیله  ژئوسایت
 خدماتی،   تجاری و  پذیریآسیب  اجتماعی،  و  فرهنگی  پذیریآسیب
  حرکات   برابر  در  پذیریآسیب  اراضی،  کاربری  تغییرات   در  پذیریآسیب
 پذیری آسیبای و  رودخانه  هایفرآیند   برابر  در   پذیریآسیب  ای،دامنه

  مهندسی  هایسازه  به  آن  تبدیل  و  طبیعی  اندازهایچشم  تغییر  در
 بودند. 
  علمی،  شاخص  جمعوسیله  به  (TE)  گردشگری  ارزیابی  نهایی  نتیجه

  به زیر    رابطه وسیله  به  ژئوسایت  پذیریآسیب   و  فرعی  هایشاخص
 : آیدمی دست

 
 (3)رابطه 

TE=ScV+AdV+V   
 

  رنظ  هم  و   کارشناسان   نظرهم    که  این   جهت  به  حاضر   مدل
  ارجحیت  دارای  دگیر می  نظر  در  را  منطقه  آن  بازدیدکننده  گردشگرهای

  ارزش  میزان  و  هاواقعیت   با  باالتری  پذیریانعطاف  و  تطابق  بیشتر و
 )برای هستند    موضوعی  هازیرشاخص  از  برخیاست.    مکان  گردشگری

  بازدیدکنندگان و گردشگرها نظر بررسی که اندازی(چشم ارزش مثال
  روش  این  در.  شود  حاصل  دقیقی  نتیجه  که  شودمی  باعث  منطقه  آن

  ریخی،تا  ارزش   علمی،   ارزش  که  دارد   وجود   زیادی  هایشاخص
.  کندمی  بررسی  را  عوامل  سایر  و  فرهنگی  اکولوژیکی،  اندازی،چشم

  نیازمند  گردشگران   دیدگاه  از  ژئوتوریستی   هایمکان  توان   سنجش
 اشکال   گیریشکل  نحوه  با  رابطه  در  الزم  دانش  حداقل  داشتن
  کهاین    به  عنایت  با  بنابراین.  است   ژئومورفولوژیکی  و  شناسی زمین
  و  فرم  با  رابطه  در  و  نیستند  علمی  جوامع  از  گردشگرها  اغلب
  ، ندارند  دقیقی  اطالعات  سایت  در  موجود  ژئومورفولوژیکی   هایفرآیند

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

 خواهد   130  عدد  نهایی  نمره  شاخص  این  براساس  ژئوپارك بدهند،
گردشگرها،    و  کارشناسان  نمره  نهایی  نتیجه  مبنای  بر  بنابراین.  شد

متوسط،    40تا    20پایین، بین    20صورت کمتر از  به  TE  الگوی ارزیابی
عالی    100خیلی خوب و بیشتر از    100تا    70بین    خوب،  70تا    40بین  

 . [Asghari Saraskanroud et al., 2015]خواهد بود 
رقابت   پاوولوا مدل    - ب  توان  ارزیابی  برای  همکاران  پذیری:  و 

وسیله مدلی به   های آنپذیری مقاصد ژئوتوریستی و پتانسیلرقابت 
به تکه  است،  کرده  تعریف  را  رقابتی  عوامل  واضح  عیین  صورت 

براساس  شودمی   و  هاشاخص  توان می  گردشگری  توسعه   اسناد . 
  تمامی   برای  کلیصورت  به  را  گردشگری  مناطق  پذیریرقابت  عوامل
 کرد تعریف هاژئوسایت از کدام هر برای مجزا  و ژئوتوریستی مناطق

  رفاهی،  امکانات  گردشگران،  میزان  از  دقیقی  آمار  داشتن  صورت  در  که

  مناطق  ئوتوریستیژ   هایویژگی  و  مناطق  ریگردشگ  هایزیرساخت
  را  مناطق  ژئوتوریستی  وضعیت  ایدورهصورت  به  توانمی  تنهانه

 گردشگری   توسعه  ضریب  هاشاخص  این   با  توان می  بلکه  کرد،   ارزیابی
به  تعیین  نیز  را  مناطق   چنین  به  دقیق  دسترسی   عدمدلیل  نمود. 

 های شاخصبراساس    مجبورند   ن محققا  ناچاربه  ،ایران  در   اطالعاتی
  و  مختلف   کشورهای  و   ایران  در   گردشگری  توسعه  سند   در  مطرح

  کرده  طراحی  راهایی  شاخص  مناطق  ژئومورفیک  هایویژگیبراساس  
  تعیین  را  مناطق  ژئوتوریستی  پذیریرقابت  هاشاخص  آن براساس    و

  جمله  از  ییهاویژگی  دارای  شدهابداع  هایشاخص  بنابراین.  کنند
 سازی کمی  قابلیتهمچنین    و  مختلف  مناطق  در  سنجشقابلیت  
  با  را  ژئوتوریستی  مختلف  مناطق  توانمی  اساس  این  بر  کههستند  
 پذیری رقابت   ارزیابی  در.  داد  قرار  ارزیابی  مورد  و  مقایسه  همدیگر
  به  گردشگران  جذب  باعث  که  مناطق   مثبت  نقاط   است  الزم   مناطق
  جمله  از  مناطق  ریگردشگ  منفی  هایجنبه  با  همراه  دشو می  مناطق
  منابع  کمبود  ای،حرفه  راهنمایان  وجود  عدم  رها،تازیرساخ  ضعف
  در  شود می مناطق پذیریرقابت  ارزش کاهش باعث که غیره  و  مالی
  تحقیق  این  در  اساس  این  بر.  گیرند  قرار  بررسی  مورد  همدیگر  کنار
  سنجش  نحوه  تعیین  و  بررسی مورد  فاکتورهایشدن  مشخص   از  بعد

 دو   تشکیل  به  اقدام  همکاران  و   پاوولوا  مدل  از  استفاده  با  فاکتورها
  و  مناطق  ژئوتوریستی  مثبت  نقاط  اول  ماتریس شد؛    ماتریس
  ارزیابی  مورد  رامناطق    ژئوتوریستی  سایت  منفی  نقاط   دوم  ماتریس

 ارزیابی   را  مناطق  پذیریرقابت   میزان  کهیی  فاکتورها.  دهدمی  قرار
  در .  ندنمایمی  بینیپیش  نیز  را  مناطق  پذیریرقابت   سطح  کنندمی

  ارتباط،  شود می  سازیکمی  منطقه  مهم  هایارزش  که  وقتی  واقع
  فاکتور   هر  اهمیت  وشده    ارزیابی  نیز  بررسی  مورد  فاکتورهای  بین

  این  پژوهشی  مراحل  الگوی.  شودمی  بیان  فاکتورها  دیگر  به  نسبت
 است.  زیر شرح به تحقیق

 پذیری رقابت  کننده تعیین  یمنف  و  مثبت  فاکتورهای  شناسایی   -1
 منطقه  ژئوتوریستی

 m*n ماتریس   یک ایجاد -2
صفر    ،یک  فاکتورها  ارزش  که  همدیگر  با  فاکتورها  تکتک  مقایسه  -3
 است.  5/0 و
به    نظر  مورد  فاکتور  اگر  -4  اهمیت   مقایسه  مورد  فاکتورنسبت 

  اگر،  شودمی  گرفته  نظر  در  1  فاکتور   ارزش،  باشد  داشته  بیشتری
  مقایسه  مورد  فاکتور  به  نسبت  کمتری  اهمیت  نظر  مورد   ورفاکت

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

 . گیردنمی قرار عددی قطری ماتریس در  وشود می
 ها سطر  همه  عم ج  با  و  شده  محاسبه   سطر  هر  جمع  نهایت  در  -5

  بررسی  مورد   فاکتورهای  بین   ارتباط کننده  سمنعک  که   نهایی  ارزش
  منفی   و  مثبت  ماتریس   دو  حاصل .  آیدمی  دست  به  ،است  بوده
 به   و  بود  خواهد  منطقه  ژئوتوریستی  پذیریرقابت  میزان  کنندهبیان

  طبقه  6  به  ژئوتوریستی   مناطق  پذیریرقابت   بندیقهطب  عبارتی
  درجه  با  1  ژئوتوریستی  مناطق  ترتیب   به  که  است  شده  بندیتقسیم
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  خیلی  کیفی   درجه  با  2  مناطق  ، 2  از  بیش  عددی  ارزش  و  عالی  کیفی
  و  خوب   کیفی   درجه  با  3  مناطق  ،99/1-70/1  عددی  ارزش  و   خوب
  و  بخشرضایت  کیفی  درجه  با  4  مناطق  ، 69/1-40/1  عددی  ارزش
  عددی   ارزش  و  کافی  کیفی  درجه  با  5  مناطق  ،39/1-10/1  عددی  ارزش

  1  از  کمتر  عددی  ارزش  و  ناکافی  کیفی  درجه  با  6  مناطق  و  00/1-09/1
 .  [Pavolová et al., 2014]گیرند می قرار

 تحلیل  برای  پژوهش  در  کاررفته به  هایگویه  و  هاشاخص
  شامل   مثبت  عوامل  از  عبارت  ژئوتوریستی  مناطق  پذیریرقابت 
  ارزش  فرهنگی،  و  ریخیتا  آثار  درمانی،   امکانات  و  گرم  آب  هایگویه

  های مکان  غارها،  معدنی،  یاشیا  هیدرولوژیکی،  هایسایت  طبیعی،
  و  شناسیفسیل  هایسایت  شده، حفاظت  مناطق  شناسی،چینه

 توسعه   خدمات،  به  قیمت  تناسب  عدم  شامل  منفی  عواملهمچنین  
 متخصصان   وجود  عدم  ها،زیرساخت  فقدان   ژئوتوریسم،  غیرمفهومی 

ایجاد    امکان  زبان،  مانع  غیرقانونی،  هایامتقا  محل  ای،حرفه
و  قهوه  هایزمین بودند    گسترش  برای  مالی  منابع   کسریای 

[Pavolová et al, 2014].  ن تاشهرس  در  مطالعه  مورد  مناطق 
  در  و  ران یا  غرب  شمال  در  نیسرع   نتاشهرس.  اندشده  واقع  سرعین
  دقیقه  11  و  درجه  48تا    دقیقه  48  و  درجه   47یی  ایجغراف  محدوده 

 عرض  دقیقه  15  و  درجه  38تا    دقیقه  3  و  درجه  38  و  شرقی  طول
  کیلومتر  546/373  حدود  نتاشهرس   این  وسعت  .دارد   قرار  یشمال
   است. مربع

 در   سرعین  نتاشهرس  توابع  از  درقبیله   ییالقی  ی تاروس  :درق بیله 
  درجه  11/38  و   جغرافیایی  طول  درجه   03/48  جغرافیایی  موقعیت

  و  کف  در  دریا  سطح  از  متری1820  ارتفاع  در  و  جغرافیایی  عرض
  شمال  کیلومتری3  فاصله  در  و   جنوب   و  شمال  هایتپه  هایدامنه

  مطبوع   هوای  و   آب  با  ییالقی  دهکده  این .  است  شده   واقع  سرعین
 سبب  به  که  است  سرعین  نتاشهرس  گردشگری  هایجاذبه  از  دلپذیر  و

منظور به   معدنی  هایآب  مانند  طبیعی  مواهب  از  برخورداری
  پر   زارهایچمن  و نتادرخ  و  زیبا  هایدره  خارجی، و  داخلی  استعمال

  نظیربی  استقبالفراوان مورد    کندوهایهمچنین    و  گیاه  و   گل  از
 . است شدهواقع  گردشگران

ورگه  دربند  سران:دربند  وورگه  روستای  سرعین  شمال  در    سران 
  طول  جهدر   59/47  جغرافیایی  موقعیت  در  سبالن  کوه  هایدامنه

 شهر   کیلومتری8  در  جغرافیایی  عرض   درجه  10/38  و  جغرافیایی
 طبیعی   تنگه  و  زیبا  ایدره  درتا  روس  این.  است  شده  واقع  سرعین

  طبیعی   کوچک  و  بزرگ  غارهای  آن  بر  عالوهو    گرفته  قرار  فرسایشی
،  رنگارنگ   وحشی  هایگل  همراهبه  هاصخره  و  هاکوه  دامنه  در

را    نخوردهدست  و  انسانی  فراوان  هایخالتد  از  دور  به  و  بکر  محیطی
 . است آورده  وجود به

  با  سرعین  ن تاشهرس  توابع  از   آلوارس  ییالقی  یتا روس  آلوارس:
  عرض   درجه  9/38  و   شرقی  طول  درجه  56/47  جغرافیایی  مختصات

 .  است شده واقع سرعین نتا شهرس غرب کیلومتری12 در شمالی
 

 
  استان اردبیل و سرعین د مطالعه در سطحمنطقه مور  موقعیت جغرافیایی( 1شکل  

 

هوای   و آب  و دارد   ارتفاع متر 2000 از بیش دریا سطح ازتا روس این
  در   کهاست    سرد  بسیار  نتازمس  در  و  معتدل  ن تابستا  و  بهار  در  آن

 پیست   برای  را  آلوارس  مرتفع  هایدامنه  در  مناسبی  شرایط  نتازمس
  کیلومتری12  در  رس آلوا  اسکی  پیست.  است  آورده  فراهم  اسکی

  خود  در  را  فراوانی  گردشگران  سال  طول  در  که  است  شده  واقعتا  روس
همچنین  دهدمی  یجا   در  برف   فراوان  بارش دلیل  به  پیست   این . 

  استفاده   مورد  سال  کل  در  طوالنیتًا  نسب  مدت  به  نتازمس  و  پاییز

 . (1  )شکل گیرد می قرار گردشگران
 

 ها یافته 
  بین  در  کارشناسان  نظر  از  : ( هادزیک)   دینامیکی   مدل   یج تا ن   - الف 

 های فرآیند  نمایشگر  شاخص،  درقبیله   علمی  ارزش  هایزیرشاخص
 امتیاز   ینبیشتر  ژئومورفولوژیکی  اشکال  در   تنوع  و  ژئومورفولوژیکی

ورد.  آ  دست   به  را   امتیازکمترین    ملی  سطح  درشاخص نادربودن    و
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 کمتری  اهمیت از ملی  سطح در نادربودن   نظر از درقبیله عبارتی  به
  شاخص   نظر  از  درقبیله   منطقه  نیز  بازدیدکنندگان  نظر  ازبود.    برخوردار

  ینبیشتر  دیگر   هایشاخص  به  نسبت  ژئومورفولوژیکی  اشکال   در  تنوع
کرد. در مورد    کسب  را  امتیازکمترین    علمی  دانش  نظر  ازو    امتیاز

  ع تنو،  کارشناسان  نظر  از  سرانورگه  دربند  علمی  ارزش  هایزیرشاخص
  ژئومورفولوژیکی   هایفرآیند  نمایشگر  و  ژئومورفولوژیکی  اشکال  در

  منافع   و  ملی  سطح  درنادربودن    هایزیرشاخص  و  امتیاز  ینبیشتر
  دربند  بازدیدکنندگان   نظر  ازنمودند.    کسب  را  امتیاز  کمترین  آموزشی

  به  نسبت  بهتری  وضعیت  از  ژئومورفولوژیکی  اشکال  تنوع  سرانورگه
 امتیاز  کمترین  آموزشی منافع   نظر  از  وبود   ورداربرخ  هاشاخص  سایر

 های زیرشاخص  کارشناسان  نظر  از  آلوارس  منطقهداشت. در مورد    ار 
  و   امتیاز  ین بیشتر  ایمنطقه  سطح  در   نادربودن   و   عیبی( )بی  تمامیت

از    دست  به  را  امتیازکمترین    آموزشی  منافعشاخص  زیر    نظر آورد. 
 درنادربودن    های زیرشاخص  سآلوار   منطقه  در  نیز  بازدیدکنندگان

  ین بیشتر  ژئومورفولوژیکی  هایفرآیند  نمایشگر  و  ایمنطقه  سطح
 اختصاص  خود   به  را  رتبه  ترینپایین  علمی  دانش  زیرشاخص  و  امتیاز

از نظر  داد.  های ارزش   هایزیرشاخصبین    از  کارشناسان   همچنین 

  عناصر  وجود  و  دسترسی  هایزیرشاخص  ،درقبیله  منطقه  مازاد
  ارزش  هایزیرشاخص  و   رتبه   باالترین  در   فرهنگی   میراث  و   عیطبی

  پایین   درجات  در  هنری  کارهای  از  برخی   با  ارتباط   میزان و    تفسیری
  دسترسی  شاخصزیر   منطقه  این  بازدیدکنندگان   نظر  از.  ندگرفت  قرار

 از   برخی  با  دهیسازمان  امکان  و  تفسیری  ارزش  و  امتیاز  ینبیشتر
 منطقه  در مورد  .ندآورد دست به را یازامت کمترین  خاص رویدادهای

  طبیعی  عناصر  وجود   زیرشاخص  کارشناسان  از نظر  سرانورگه  دربند
  امتیاز  کمترین  تفسیری  ارزش  و  امتیاز  ینبیشتر  فرهنگی  میراث  و
  سران ورگه  منطقه  در  بازدیدکنندگان  نظر  از.  داد  اختصاص  خود  به  را

  از  برخی  با   ارتباط   میزان  و  رتبه  باالترین  طبیعی  عناصر  زیرشاخص
نیز   آلوارس  در مورد منطقه . داشت  را  رتبه ترینپایین هنری کارهای

نظر     اندازچشم  ارزش  و  دسترسی  هایزیرشاخص   کارشناساناز 
  امکان   و  تفسیری  ارزش  های زیرشاخص  و   امتیاز  ینبیشتر

 کسب   را  امتیاز  کمترین  خاص  رویدادهای  از  برخی  برای  دهیسازمان
  برترین  دسترسی  زیرشاخص  بازدیدکنندگان  نظر  زا  همچنین.  ندکرد
 کمترین  هنری  کارهای  از  برخی  با   ارتباط   میزان  زیرشاخص   و  رتبه

 . (2  جدول)به دست آورد  را امتیاز
 

 کارشناسان  و  بازدیدکنندگان  نظر با  مطالعه  مورد مناطق   های مازادعلمی و ارزش ارزش هایشاخص ارزیابی (2جدول  

 ا ه شاخص و زیر   ها شاخص 
 آلوارس  سران دربند ورگه  درق بیله 

 بازدیدکنندگان  کارشناسان  بازدیدکنندگان  کارشناسان  بازدیدکنندگان  کارشناسان 
 علمی   ارزش 

 0/ 75 4/ 09 0/ 31 2/ 5 0/ 56 2/ 77 بودن در سطح منطقه نادر
 0/ 72 4/ 11 0/ 27 2/ 20 0/ 56 3/ 20 عیبی( بی) تمامیت

 0/ 75 3/ 79 0/ 82 4/ 06 0/ 81 3/ 90 یندهای ژئومورفولوژیکی نمایشگر فرآ
 0/ 72 3/ 63 0/ 88 4/ 25 0/ 88 3/ 75 ژئومورفولوژیکی اشکال تنوع در 

 0/ 52 2/ 79 0/ 40 2/ 75 0/ 45 2/ 56 شناسی همراه با ارزش میراث فرهنگی زمین ویژگی
 0/ 38 2/ 38 0/ 22 1/ 65 0/ 36 2/ 02 دانش علمی 

 0/ 47 1/ 95 0/ 20 1/ 59 0/ 40 86/1 منافع آموزشی 
 0/ 50 2/ 38 0/ 31 1/ 56 0/ 45 1/ 81 ن در سطح ملی بودنادر

 4/ 81±0/ 13 3/ 14±0/ 80 0/ 42±0/ 25 2/ 57±1/ 00 0/ 55± 0/ 17 2/ 73± 0/ 82 میانگین کل 
 های مازاد ارزش 
 0/ 90 4/ 68 0/ 52 3/ 09 0/ 54 3/ 47 انداز چشم ارزش
 0/ 86 4/ 52 0/ 45 3/ 06 0/ 55 3/ 56 اکولوژیکی  ارزش

 0/ 88 4/ 45 0/ 34 2/ 36 0/ 65 3/ 70 مقصد   در بودنشاخص
 0/ 56 3/ 38 0/ 25 1/ 81 0/ 50 2/ 77 اجزای تجربی محصول ژئوتوریسم

 0/ 45 2/ 86 0/ 13 1/ 45 0/ 31 2/ 02 میزان ارتباط با برخی از کارهای هنری
 0/ 52 2/ 81 0/ 15 1/ 31 0/ 36 2/ 50 های محلی سکونتگاهمیزان ارتباط با توسعه اجتماعی 

 0/ 54 2/ 75 0/ 15 1/ 36 0/ 27 2/ 54 ادهای فرهنگی خاصدهی برای برخی از رویدامکان سازمان
 0/ 56 2/ 61 0/ 18 1/ 06 0/ 20 2/ 00 های خوب( )مرتبط با داستان ارزش تفسیری

 0/ 88 4/ 40 0/ 65 3/ 70 0/ 79 3/ 84 وجود عناصر طبیعی و میراث فرهنگی 
 0/ 81 3/ 18 0/ 52 2/ 31 0/ 59 2/ 84 کیفیت مدیریت ژئوسایت 

 0/ 86 3/ 84 0/ 47 2/ 18 0/ 70 3/ 38 تی های حمایامکانات و سرویس
 0/ 97 4/ 81 0/ 48 3/ 04 0/ 84 4/ 75 دسترسی

 0/ 75 4/ 18 0/ 43 2/ 56 0/ 65 3/ 75 قابلیت دید 
 0/ 73± 0/ 17 3/ 72± 0/ 79 0/ 36±0/ 16 2/ 25±0/ 79 0/ 53±0/ 19 3/ 16± 0/ 76 آماری  میانگین

 

نظر     نظر  از  درقبیله  ژئوتوریسم   پذیریآسیب،  کارشناسان براساس 
  36/2  میزان  با  اراضی  کاربری  تغییرات  مقابل   در   طبیعی   عوامل

 درقبیله  منطقه  عبارتی  بهداد.   اختصاص  خود  به  را  امتیاز  ینبیشتر
  از   5/1  امتیاز  با  ایرودخانه  هایفرآیند  برابر  در  پذیریآسیب   نظر  از
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  و   تجاری  پذیریآسیب  انسانی  عوامل   و بود    برخوردار  تهدید  ینبیشتر
  شمار   به  تهدیدی  درقبیله   منطقه  برای  09/2  امتیاز  با  خدماتی

  طبیعی   عوامل  از  بیشتر  سرانورگه  دربندپایدار    تهدیدات.  د م آمی
  مقدار  با   ایدامنه  حرکات  برابر  در   پذیریآسیبگرفت.  می  سرچشمه 

 اساسی   تغییرات  وبود    سرانورگه  دربند  در  پذیریآسیب  حداکثر  41/1
  اراضی  کاربری  تغییرات  ابلمق  در  پذیریآسیب  و   دکر می  ایجاد   را

 منطقهرفت.  می  شمار  به  ژئوتوریستی  منطقه  این  برای  تهدیدی
  عوامل نظر از انسان دسترس در قرارگیریدلیل به آلوارس گردشگری

  تغییر   در  پذیریآسیب   نظر  از  وبود    برخوردار  را  تهدید  ینبیشتر  انسانی
  امتیاز  اب  مهندسی  هایسازه  به  آن  تبدیل   و  طبیعی  اندازهایچشم

 .  دشمی شامل را پذیریآسیب حداکثر 54/1

  با   خدماتی  و  تجاری  پذیریآسیب،  انسانی  عوامل   نظر  ازهمچنین  
  توان  .دآم می  شمار  به  آلوارس  منطقه  برای  تهدید  حداکثر  18/2  امتیاز

  به  آلوارس  و  سران،ورگه  دربند  درق،بیله  مناطق  (TE)  ژئوتوریستی
  مدل. براساس  آمد  دست  به  55/ 55  و  44/24  ،22/39  با  برابر  ترتیب

تا    20  بین  حد  در  ژئوتوریسم  توان،  نداردتااس  مقدار  با  آن  مقایسه  و
  و  22/39  نهایی  ارزش  با  درقبیله  ژئوتوریستی  مناطقگرفت.    قرار  60

  توان  کیفی  ارزیابی  نظر  از  44/24  امتیاز  با  سرانورگه  منطقه
 ارزش  با  آلوارس  متوسط بودند، ولی منطقه گردشگری  ژئوتوریستی

 به  را  خوبی  ژئوتوریستی  توان،  کیفی  ارزیابی  نظر  از   55/55  نهایی
 داد.  اختصاص خود
 :  ژئوتوریستی   مناطق   پذیری رقابت   یج تا ن   - ب 
 

 یری مقاصد ژئوتوریستی پذرقابت ارتقادهندهماتریس عوامل مثبت  (3جدول  
 آلفا  جمع  9 8 7 6 5 4 3 2 1 مناطق مورد مطالعه 

 درمانی و امکانات  گرم   آب   - 1
 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 44 /7 درق بیله

 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سران دربند ورگه
 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آلوارس

 آثار تاریخی و فرهنگی   -2
 x 0 0 5 /0 5 /0 1 5 /0 1 4 72 /3 0/ 5 درق بیله

 x 0 0 5 /0 0 5 /0 5 /0 1 5 /3 25 /3 1 سران دربند ورگه
 x 0 0 0 5 /0 5 /0 5 /0 5 /0 3 79 /2 1 آلوارس

 ارزش طبیعی   -3
 x 1 1 1 1 1 1 7 51 /6 1 0 درق بیله

 x 5 /0 1 5 /0 5 /0 1 1 5 /6 04 /6 1 1 سران دربند ورگه
 x 1 1 1 1 1 1 8 44 /7 1 1 آلوارس

 کی هیدرولوژی  های سایت   -4
 x 1 1 5 /0 5 /0 1 5 65 /4 0 1 0 درق بیله

 x 1 0 5 /0 5 /0 5 /0 5 /4 18 /4 0 1 1 سران دربند ورگه
 x 1 1 1 1 1 5 /7 97/6 0/ 5 1 1 آلوارس

 معدنی   اشیای   - 5
 x 5 /0 5 /0 5 /0 5 /0 3 79 /2 0/ 5 0 0/ 5 0 درق بیله

 x 0 5 /0 5 /0 5 /0 5 /3 25 /3 0/ 5 0 0/ 5 1 سران دربند ورگه
 x 5 /0 5 /0 5 /0 5 /0 5 /4 18 /4 0/ 5 0 1 1 آلوارس

 غارها   - 6
 x 5 /0 5 /0 5 /0 5 /2 32 /2 0/ 5 0 0 0/ 5 0 درق بیله

 x 1 1 1 5 /7 97/6 1 1 0/ 5 1 1 سران دربند ورگه
 x 5 /0 5 /0 5 /0 4 72 /3 0/ 5 0/ 5 0 0/ 5 1 آلوارس

 شناسی چینه   ی ها مکان  - 7
 x 5 /0 5 /0 5 /2 32 /2 0/ 5 0/ 5 0 0 0/ 5 0 درق بیله

 x 5 /0 1 4 72 /3 0 0/ 5 0 0 1 1 سران دربند ورگه
 x 5 /0 5 /0 5 /3 25 /3 0/ 5 0/ 5 0 0 0/ 5 1 آلوارس

 شده مناطق حفاظت  - 8
 x 5 /0 5 /2 32 /2 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0 0 0/ 5 0 درق بیله

 x 5 /0 5 /3 25 /3 0/ 5 0 0/ 5 0/ 5 0 0/ 5 1 سران دربند ورگه
 x 5 /0 5 /4 18 /4 1 0 1 0/ 5 0 0/ 5 1 آلوارس

 شناسی های فسیل سایت   - 9
 x 5 /0 46 /0 0 0 0/ 5 0 0 0 0 0 درق بیله

 x 5 /1 39 /1 0/ 5 0/ 5 0 0/ 5 0 0 0 0 سران ورگهدربند 
 x 3 79 /2 0/ 5 0/ 5 0 0/ 5 0 0 0/ 5 1 آلوارس
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در  ژئوتوریستی  مناطق  پذیریرقابت   مثبت  عواملنظر    از   منطقه، 
همچنین    و  44/7  مقدار  با  درمانی  امکانات  و  گرم  آب   وجود  درقبیله 
  ینبیشتر   44/7  مقدار  با  طبیعی  ارزش   عامل  آلوارس  منطقهدر  

، بعدیرتبه    در.  ندکرد  کسب  عوامل  سایر  به  نسبت  را  ریپذیرقابت 
  97/6  مقدار  با  متعدد  غارهای  وجود  عامل   نظر  از   سرانورگهدربند  

  و  سران ورگه  مناطقداشت. همچنین    را  پذیریرقابت  میزان  باالترین
 آب   عامل  نظر  از  را  پذیریرقابت  میزانصفر کمترین    مقدار  با  آلوارس

  گرم  آبفقدان    دهندهنشان  که  ندکرد  سبک  درمانی  امکانات  و  گرم
 عامل  نظر  از  درقبیله   منطقهاست.    ژئوتوریستی  مناطق  این  در

  ین نبود. بیشتر  برخوردار  خوبی  وضعیت  از  شناسی فسیل   هایسایت
  آب   عوامل  در  ژئوتوریستی  مناطق  سایر  با  رقابت  در  درقبیله   قوت

 در   را  شرایط  بهترین  کهبود    طبیعی  ارزش  و  درمانی  امکانات  و  گرم
  گردشگری  مناطق سایر  با  پذیریرقابت  برای  ژئوتوریستی   منطقه  این

است.    فراهم  مثبت   عوامل   لحاظ  از   هم  سرانورگه  منطقهآورده 
 و  بکر  طبیعت  و  متعدد  غارهای  وجود  جمله  از  پذیریرقابت 
  مناطق  سایر  با  رقابت  برای  را   بیشتری  امتیاز  نخوردهدست

  منطقهداد.    اختصاص  خود  به   نسرعی  منطقه  در  ژئوتوریستی
  های سایت  و  طبیعی  ارزش  نظر  از  کلیطور  به  نیز  آلوارس  ژئوتوریستی

  مناطق  با  پذیریرقابت   برای  را  امتیاز  ینبیشتر  هیدرولوژیکی
 که داد    اختصاص  خود  به  سران ورگه  و  درقبیله  ژئوتوریستی

  سرعین  نتاشهرس  در  طبیعی  و  گردشگری  منطقه  یک  دهندهنشان
 .(3 جدول)است 

 
 پذیری مقاصد ژئوتوریستی ماتریس عوامل منفی کاهنده رقابت (4جدول  

 آلفا  جمع  8 7 6 5 4 3 2 1 مناطق مورد مطالعه 
 قیمت به خدمات عدم تناسب    - 1

 x 0 0 0 5 /0 5 /0 5 /0 0 5 /1 78 /1 درق بیله
 x 0 0 0 0 5 /0 5 /0 0 1 19 /1 سران دربند ورگه

 x 5 /0 1 5 /0 5 /0 5 /0 5 /0 0 5 /3 16 /4 آلوارس
 مفهومی ژئوتوریسم توسعه غیر   -2

 x 5 /0 1 5 /0 1 5 /0 0 5 /4 35 /5 1 درق بیله
 x 0 0 5 /0 5 /0 0 0 2 38 /2 1 سران دربند ورگه

 x 5 /0 0 1 5 /0 5 /0 5 /0 5 /3 16 /4 0/ 5 آلوارس
 ها یرساخت ز فقدان    -3

 x 5 /0 5 /0 5 /0 5 /0 5 /0 4 76 /4 0/ 5 1 درق بیله
 x 5 /0 5 /0 5 /0 0 0 3 57 /3 0/ 5 1 سران دربند ورگه

 x 5 /0 5 /0 5 /0 5 /0 0 3 57 /3 0/ 5 0/ 5 آلوارس
 ای ن حرفه عدم وجود متخصصا   -4

 x 5 /0 5 /0 0 0 3 57 /3 0/ 5 0/ 5 1 درق بیله
 x 1 1 1 1 7 33 /8 1 1 1 سران دربند ورگه

 x 1 5 /0 1 5 /0 5 /4 35 /5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 آلوارس
 یرقانونی غ های  محل اقامت   - 5

 x 5 /0 5 /0 0 3 57 /3 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 درق بیله
 x 5 /0 1 0 5 /3 16 /4 0 0/ 5 0/ 5 1 سران دربند ورگه

 x 5 /0 5 /0 5 /0 5 /2 97 /2 0/ 5 0/ 5 0  آلوارس
 مانع زبان   - 6

 x 1 5 /0 5 /4 35 /5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 1 درق بیله
 x 5 /0 0 5 /2 97 /2 0/ 5 0 0/ 5 0 1 سران دربند ورگه

 x 5 /0 5 /0 5 /3 16 /4 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 آلوارس
 ای های قهوه زمین   امکان ایجاد   - 7

 x 0 3 57 /3 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 درق بیله
 x 0 5 /0 59 /0 0/ 5 0 0 0 0 0 سران ورگهدربند 

 x 0 5 /2 97 /2 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0/ 5 0 0/ 5 آلوارس
 کسری منابع مالی برای گسترش   - 8

 x 5 /6 73/7 1 1 1 1 0/ 5 1 1 درق بیله
 x 7 33 /8 1 1 1 1 1 1 1 سران دربند ورگه

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

 منطقه،  ژئوتوریستی  مناطق  پذیریرقابت   کاهنده  منفی  عواملنظر    از
 منابع   کسری  و  ایحرفه متخصصان    وجود  عدم  لحاظ   از  سرانورگه
  جذب   در  ضعف  نظر  از  را  امتیاز  ینبیشتر  33/8  مقدار  با  مالی

  در   ژئوتوریستی  مناطق  بین  در  پذیریرقابت  میزان  کاهش  و  گردشگر
  درقبیله  منطقهداد. همچنین    اختصاص  خود  به  سرعین  نتاشهرس

 کسری   نظر  از  منتها،  کرده  پیشرفت  گردشگری  لحاظ   از   که  این  با
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 پذیری رقابت  برای  نامناسبی  شرایط  دارای  33/7  مقدار  با  مالی   منابع
  وجود  عدم   نظر  از   نیز  آلوارس   منطقهبود.    ژئوتوریستی   مناطق  سایر  با

 . ( 4 )جدولبود  ضعف دارای 35/5 مقدار با ایحرفه متخصصان 
با    مثبت  و   منفی  عوامل  بین  نسبت  با  درقبیله  منطقه   16/1برابر 
  سایر   بین  در   پذیریرقابت   لحاظ   از  بخشرضایت  کیفی  درجهدارای  
  عددی   ارزش  لحاظ   از  نیز  سرانرگهو  منطقهبود.    ژئوتوریستی  مناطق

  مناطق  سایر  بین  در  بخشیرضایت  پذیریرقابت  20/1  مقدار  با
همچنین    ژئوتوریستی   ارزش با    آلوارس  توریستی  منطقهداشت. 

 بود.   خوب کیفی درجهدارای   43/1 عددی
 

 بحث 
هدف    حاضر   پژوهش   تحلیل  و   ژئوتوریستی   توان  ارزیابی با 

 روستاهای )  سرعین  نتاشهرس  ی ژئوتوریست  مناطق  پذیریرقابت 
 . گرفت انجام (آلوارس سران وورگه دربند درق،بیله 

  تجارب  بر   عالوه  و  است  چندبعدی  موضوعی   گردشگران  آشنایی
 های مدل  براساس  .است  وابسته  مختلفی   عوامل  به  محیط  از  گذشته
  استفاده  در  کارشناسان  و  گردشگران  نظر  پژوهش  این  در  شدهاستفاده

  قرار  ارزیابی  مورد  مطالعه  مورد   مناطق  گردشگری  هاینسیلتاپ  از
.  شدند  مشخص   پذیریرقابت  توان  نظر  از  گردشگری  مناطق  وگرفت  

 سایر  به  نسبت  پذیریرقابت   نظر  از  آلوارس  گردشگری  منطقه  بنابراین
  جذب   برای  مناسبی  هایسیلتاپ  مطالعه  مورد  گردشگری  مناطق

  در  . است  داده   صاص اخت  خود  به  را   سرعین   نتاشهرس  به   گردشگر
  نبود  و  سکونتگاهیارتباطی و    هایراه  مانندی  هایمحدودیت  نهایت

  دربند و درقبیله مناطق  در گردشگر کاهش به منجر رفاهی امکانات
  افزایش   برای  شودمی  پیشنهاد  بنابراین.  است  شده  سرانورگه

  امکانات  ابتدا  خارجی   و   داخلی  گردشگران   جذب  برای  الزم  هایگاهیآ 
 ای رسانه   تبلیغات  از  استفاده  با  سپس  وشده    فراهم  ساختیزیر 

 شود.   مهیا مطالعه  مورد مناطق  به گردشگر جذب شرایط
سراسکانرود  پژوهش  یجتان همکاران    اصغری   Asghari]و 

Saraskanroud et al., 2014]    نیز حاضر  پژوهش  تایید  مورد 
 لحاظ   به  منطقه  سه  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج  است، زیرا تحلیل

باالیی   تشابهات  دارای  ژئوتوریسم   حوزه  در  ایمنطقه  توان  بسیار 
 با   چشمههفت   بین  هاشاخص  از  برخی  در  صرفاً   هاتفاوت  و  هستند

پژوهش  همچنین نتایج  .  کندمی  پیدا  مفهوم  و  معنی  دیگر  منطقه  دو
در    [Ranjbar, 2010]رنجبر   حاضر  تحقیق  با  فراوانی  شباهت 

 ار در مناطق ژوتوریستی نشان داد. بررسی عوامل تاثیرگذ
پژوهش مانندنتایج  خارجی  همکاران  پاوولواپژوهش    های    و 

[Pavolová et al., 2012]    با پژوهش حاضر مشابهت فراوانی نیز
 ارزیابی  مورد   مناطق  پذیریرقابت   توان  در ارزیابی توان گردشگری و

  درهمچنین    و  مازاد  و  علمی  هایشاخص  شناسایی  نظر  از
  در  ثیرگذارتا  منفی   و  مثبت  عوامل  شناسایی  و  مناطق  پذیریآسیب
 .  دارد مطالعه مورد مناطق ارزیابی

  مناسب   هایتحلیل  باباید    مطالعاتاین    همه  یجتان  به  توجه  با
 برای  حلیو راه    ژئوتوریستی  مناطق  توسعه  برای  مناسبی  راهکارهای

 ناطق م   توسعه  عدماز    جلوگیری  وی  پذیر آسیب  و  منفی  عوامل  رفع
 ارایه داد.  گردشگری

 مطالعات   در شود  پیشنهاد میخاصی نداشت.    این مطالعه محدودیت
 توان  ارزیابی  برای  بیشتری  هایمولفه  و  متغیرها  تعداد  از  آینده

  متغیرهای   همچنین  ؛شود   استفاده  پذیریرقابت  توان  و  ژئوتوریستی
 . شود بررسی و انتخاب مناطق  خود شرایط براساس بررسی مورد

 
 گیری تیجه ن 

 پذیری رقابت  و   ژئوتوریستی  توان  نظر  از  آلوارس   گردشگری  منطقه
و  بیله   مناطق  به  نسبت  های سیلتاپدارای  سران  ورگه  دربنددرق 

   .است سرعین نتاشهرس  به گردشگر جذب برای مناسبی
 

 شود. از حمایت دانشگاه محقق اردبیلی تشکر می قدردانی:   و  تشکر 
 .سوی نویسندگان گزارش نشده است موردی ازتاییدیه اخالقی: 

 .موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده استمنافع: تعارض  
نویسندگان: سراسکانرود    سهم  اصغری  اول(،  صیاد  )نویسنده 

) روش آماری  تکله  (؛  %60شناس/تحلیلگر  نظافت  )نویسنده بهروز 
 (%40دوم(، نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث )
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