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 رانیا ل،یاردب ،ژئومورفولوژی(

 
 09/11/1401تاریخ پذیرش:                                                                                      01/11/1401تاریخ دریافت:

 چکیده

 یفرهنگ لیهمراه با مساجان یب عتیطب یهاجاذبه ریبا حفظ و تفس یصنعت گردشگر یارشته انیم قیاست که از تلف یدانش محور سم،یوتورئژ

با استفاده از  لیاستان اردب یستیژئوتور یهایتوانمند یبررس پژوهشهدف از این . دیآیبه عموم مردم به وجود م تیدر قالب ژئوسا هانمرتبط با آ

 از مدل حاضرپژوهش در  .ندشدانتخاب  نیسرع ن،ینم ر،ینمنطقه ژئوتوریستی شامل:  سهبرای این منظور  باشد.می ولتیو مدل ف کوایمدل کوبال

بر  که مناطق ژئوتوریستی را مدل فیولتاز چنین همو  تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و فرهنگی تاکید داردبیش که کوبالیکوا

نتایج حاصله نشان  .شددهد استفاده میگیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی مورد بررسی قرار اساس چهار معیار منشا شکل

چنین همترین امتیاز را نسبت به سایر مناطق ژئوتوریستی کسب کرده است و ( بیش9با مقدار ) منطقه ژئوتوریستی سرعینبر اساس مدل کوبالیکوا داد 

های موثر نسبت به سایر مناطق ( از مجموع گویه10شهرستان سرعین با امتیاز )نتایج حاصله از مدل فیولت نشان داد که در بین مناطق ژئوتوریستی 

مناطق ژئوتوریستی به بندی ترین امتیاز را در اولویتهای کوبالیکوا و فیولت کمدر نتایج مدل. منطقه نمین های متنوعی برخوردار است از قابیلیت

جهت توسعه و جذب گردشگر در ی منطقه ژئوتوریستی سرعین از شرایط مطلوبخود اختصاص داد. نتایج حاصله از ترکیب مدل فیولت نشان داد که 

منجر به جذب گردشگر و  دبیلاستان اربا شناسایی و ایجاد امکانات در مناطق ژئوتوریستی  شودیگیری مد. بنابراین نتیجهباشرا دارا می استان اردبیل

 های رفاهی خواهد شد.توسعه زیرساخت

 

 "پارک ملیمدل  "مدل کوبالیکوا، "،استان اردبیل "پتانسیل گردشگری، "کلید واژگان: 
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 مقدمه

 ،یشناسنیزم یهااست بخش ژئو جاذبه شده لیتشک سمیاز دو بخش ژئو و تور سمیژئوتور ای یگردشگرنیزم

 یتمام ،یاچند رشته یعنوان موضوعآن به سمیو بخش تور شودیرا شامل م یکارمعدن راثیو م یژئومورفولوژ

 سمیو برخالف اکوتور شودمی شامل …اقامت، تورها و ت،یریمد ر،یاز جمله تفس یصنعت گردشگر یرساختهایز

 یطورکلصنعت به نیاست، اجاندار را در مرکز توجه قرار داده عتیطب یها( که جاذبهیگرد عتی)به غلط معادل طب

در  داریتوسعه پا یاز عوامل اصل یگردشگر (.1388)نکویی صدری،  جان سروکار دارد یب عتیطب یهابا جاذبه

بوده و  داریپا یمجموعه گردشگر ریز یگردشگرنیاست. زم یطیمحستیو ز یفرهنگ ،یاجتماع ،یسطوح اقتصاد

که  یگردشگران به نحو تیهدا یعنیدر مقاصد است.  یو توسعه گردشگر یگردشگر نیهدف آن حفظ منابع زم

 دهیپد سمیژئوتور عبارتیبه (.1395)حسام،  حفظ و قابل استفاده باشد ندهیآ یهانسل یبرا دیمورد بازد تیژئوسا

(. ژئوتوریسم از 1394)مختاری،  شده است انیب ایو جغراف یشناسنیزم تیدر قالب دو شخصکه  است یینوپا

تری نسبت های ژئومورفولوژیک غلبه بیشدر ژئوتوریسم پدیده. گرددارتباط طبیعت و ساخته دست بشر ایجاد می

شناسی، تنها متخصصان و کارشناسان ژئومورفولوژی و زمینشناسی دارند. این مخاطبان نهنهای زمیبه سایر پدیده

تر بازارهای گردشگری تحت تأثیر ژئوتوریسم به طبیعت هم هستند. امروزه بیش مندانعالقهگردشگران عادی و  لکهب

هایی با ماهیت طبیعی هستند که قرارگرفته است. این موضوع متأثر از فراوانی گردشگرانی است، که در پی جاذبه

های طبیعی پیوند طور کلی گردشگری مرتبط با پدیدهبه(. 1393)فخاری و همکاران،  باشندمنحصر به فرد می کامال

ی و طبیعی محیط، مدیریت کعمیقی با پایداری گردشگری در هر منطقه داشته و به منظور حفظ تنوع، غنای بیولوژی

ها از مفاهیم جدیدی هستند ژئوموفوسایت(. 2012)تزار،  گردشگری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است این نوع از

گردشگری در دهۀ (. 2009اند )للنیکس، شده هـای ویـژه وارد ادبیـات گردشـگریا تأکید بـر تعیـین مکـانکه ب

منـدی از و بهـره کارگیریچـون بـه های بسیار جدی و جدیدتری هماخیر پا را فراتر گذاشته و وارد عرصه

در این میان رابطه بین مقصد گردشگری و (. 1388)زندمقدم،  ژئوتوریســــم شــــده اســــت هـایتوانـایی

ریزی و مدیریت مناطق ژئوتوریستی، منظور برنامهچنین بههم(. 2015)پاسکوو،  ژئوتوریسم نیز حائز اهمیت است

های ارزیابی ها و مدلها در چارچوب روشهای ژئوسایت و ژئوتوریسم و ترکیب آنشناخت معیارها و ارزش

های ژئوتوریسم و بررسی ها با بررسی و ترکیب انواع ارزشناپذیر است. این روشورتی اجتنابسم، ضرژئوتوری

 رانیا .نمایندو نحوه مدیریت آتی آن را مشخص میها، موقعیت یک منطقه ژئوتوریستی، کاربری بین آن ارتباط
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از  تواندیم ر،ینظیجان ب یب عتیگوناگون و طب یشناسنیزم یهایژگیمتنوع و و میاقل ،یشناخت نیباتنوع زم

 یهاشکاف ،ینشست یهادره ،یلیها، مناطق فسها، درهدر سراسر کشور مانند غارها، تنگه یشناخت نیزم یهادهیپد

 ،یاماسه یهاهرم ها،یانواع کان ک،یکارست یهانیزم ا،هفشانگل ،یشناخت نیزم یسازندها ،یشناسنیبزرگ زم

در  یوژئومورفولوژ یشناخت نیزم یهاراثیبه عنوان م رهیها و غکلوت ،یمعادن باستان ،سنگی – یاسواحل صخره

 یکارساز در راستا یبه عنوان ابزار یگردشگر یهارساختیبالقوه متعدد پس از تدارک ز یهاتیقالب ژئوسا

استان اردبیل یکی از  (.1388)نکویی صدری،  ها مورد استفاده قرار دهدژئوپارک سیو تأس یگردشگرنیتوسعه زم

های الهی برای باشد که شناسایی و بهره برداری از این نعمتهای ژئوتوریستی بسیار بکر میهای دارای جاذبهاستان

 باشد.جذب توریسم امری مهم و اساسی در صنعت گردشگری می

 هامرور پیشینه

. شودمیها اشاره ایران و خارج ایران انجام گرفته است که به صورت مختصر به آن کشوردر  زیادی تحقیقات

 یستیمناطق ژئوتور یریپذرقابت لیو تحل یستیتوان ژئوتور یابیارز(، به 1399اصغری سراسکانرود و نظافت تکله )

پائولووا و هادزیک پرداختند. با استفاده مدل  سران، آلوارس(دربند ورگه درق،لهی: بی)مطالعه موردنیشهرستان سرع

 یمناطق گردشگر رینسبت به سا یریپذآلوارس از نظر رقابت یمنطقه گردشگرایشان به این نتیجه رسیدند که 

طاهرخانی  رابه خود اختصاص داده است. نیجذب گردشگر به شهرستان سرع یبرا یمناسب یهالیمورد مطالعه پتاس

های مختلف ترکیبی گردشگری الموت قزوین با مدل –منظور اولویت بندی توان های زمین (، به1399و همکاران )

 تهای اوان، المودهد که ژئوسایتنتایج ترکیبی سه روش نشان میپرداختند. این محققین به این نتیجه رسیدند که 

گردشگری به بازار عرضه کرد و  کاالیعنوان ها را بهتوان آنترین شرایط بوده که مییه دارای مطلوبالو معلم ک

در شرایط نامطلوبی قرار  آتان دره چنینهم و اتان -کوچنان و رود دینه –در مقابل سه ژئوسایت قلل سیرکی اوانک 

اسفندیاری درآباد و  .رسدها ضروری به نظر میریزی در جهت مدیریت این ژئوسایتبرنامه تدارند و ضرور

: ی)مطالعه مورد نیشهرستان سرع یستیژئوتور یهالیو پتانس هایتوانمند یابیو ارز یبررس(، 1401نظافت تکله )

آلوارس از نظر  یکه منطقه گردشگرپرداختند. ایشان به این نتیجه رسیدند که  آلوارس، درآباد، نوران( یروستاها

گردشگر را به خود  جذب یبرا یمناسب یهالیمورد مطالعه پتاس یمناطق گردشگر رینسبت به سا یریپذرقابت

 هاتیژئوسا یگردشگر تیریها و مدتوان نییتبمنظور به(، 1401مند و همکاران )جهان تیغ اختصاص داده است.

با  (روزکوهیدر شهرستان ف یتنگه واش ی: منطقه گردشگری)مطالعه مورد ینیتنوع زم یهامحوطه یابیارز هیبر پا
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 ،یتنگه واش سمیوتورئژ تیریمد یمدل مطلوب براها پرداختند. ایشان به این نتیجه رسیدند که استفاده از مدل بریل

 تیو تقو یشناختنیمکمل و تنوع زم یهاارزش تیاستان و تقو یتیو کانون جمع یدسترس یهااستفاده از توان

و  ییمشارکت روستا ،یعلم جیو ترو یکیزیدر کنار اعمال حفاظت ف ریتفس یو حفظ توانمند یخدمات گردشگر

 تیحاصل از فعال کیاشکال ژئومورفولوژ یتوانمند یابیارز(، به 1401مقیمی و همکاران ) .است یقانون یهاکنترل

گسل فعال پرداختند. ایشان به این نتایج دست یافتند که  زایبا استفاده از روش پان سمیدر توسعه ژئوتور زیگسل تبر

 یارتقا یبرا یعیفرصت طب کیلقوه و اب یطیتوان مح کیعنوان بلکه به ،یشگیهم دیتهد کیعنوان را نه به زیتبر

و  یتوان گردشگر لیو تحل یابیارز(،  به 1401اسفندیاری درآباد و همکاران ) کرد. یمنطقه معرف یگردشگر

خلخال،  ر،ی: هی)مطالعه مورد کیهادز یکینامیبا استفاده از مدل پائوولوا و مدل د لیاستان اردب یریپذرقابت

نسبت به  یریپذاز نظر رقابت نیسرع یمنطقه گردشگرپرداختند. این محققین به این نتیجه رسیدند که  (نیسرع

. ردشگر را به خود اختصاص داده استجذب گ یبرا یمناسب یهالیمورد مطالعه پتاس یمناطق گردشگر ریسا

با استفاده از مدل  هاتیژئومورفوسا داریپا یتوسعه گردشگر یهایتوانمند یابیارز(، 1401عابدینی و همکاران )

پرداختند. ایشان به این نتیجه  (رانیسبالن تا گردنه ح یستیتور ری: مسیکومانسکو و مدل پائوولووا )مطالعه مورد

 یبرا یترشیب تیقابل یستیمناطق ژئوتور رینشان داد که جنگل فندوقلو نسبت به سا یریپذرقابت رسیدند که 

 داریپا یتوسعه گردشگر یآموزش برا(، 1401سلیمانی و همکاران ) .باشدیبه مناطق مورد مطالعه دارا م ستیتور

 گرانیباز یسازدر آماده یآموزش گردشگر ختند. ایشان به این نتیجه رسیدند که ی پردابر آموزش مجاز دیبا تأک

مطالعاتی مانند خانزاده و ت. اس تیحائز اهم اریبس یمقابله با دوره بهبود در بخش گردشگر یخط مقدم برا یاصل

و همکاران (، نعمتی 1401(، اکبری و همکاران )1401(، روستا )1401(، رحیمی و همکاران )1400همکاران )

 یقی( در تحق2020و همکاران ) لتونوسکاتوان به مطالعه نین از مطالعات خارجی نیز میچ( اشاره نمود. هم1401)

 جهینت کردند. ایشان انیب کیستماتیس اتیادب یبررس کیسالمت:  یگردر بازار گردش یعلم قاتیبا عنوان تحق

 .هستند هیاز منابع ثانو کیستماتیس ،یلیتحل یهاسالمت داده یگردشگر یابیمقاالت در بازار شتریگرفت که ب

 لیو تحل هیتجز قیسالمت از طر یگردشگر یبا عنوان انتخاب استراتژ یقیدر تحق ،(2020و همکاران ) وکوزانیب

SWOT کردیو رو AHP-MABAC یسفرها یاتیو عمل یسازمان یهاسالمت بر جنبه ینمودند که گردشگر انیب 

 یصنعت در چند دهه گذشته به طور قابل توجه ،یرشد اقتصاد یدرمان افراد متمرکز است. در راستا یبرا یتجار

و  نیدیآ، (2018و همکاران ) سیسوئ، (2018و آجمرا ) انیج، (2019و همکاران ) یالنین است. افتهیتکامل 
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 یستیژئوتور یهایتوانمند یاز پژوهش حاضر بررسهدف  انجام گرفته است.( 2015) میو ک یل، (2017کارامهت )

 است. (نیسرع ن،ینم ر،ی: نی)مطالعه مورد ولتیو مدل ف کوایبا استفاده از مدل کوبال لیاستان اردب

 

 مواد و روش

 معرفی منطقه مورد مطالعه

سبالن)ساواالن( واقع در رشته طالش و  ای باغرو یهاکوه انیو م ایاز سطح در یمتر 1500در ارتفاع  لیشهر اردب

 لیاردب یاستان مرز است. میمال یهاسرد و تابستان یهازمستان یگرفته است. دارا یجا رانیالبرز در فالت ا کوه

درجه  47تا  قهیدق 55درجه و  48از خط استوا و  یعرض شمال قهیدق 42درجه و  39تا  قهیدق 45درجه و  37در 

خزر قرار  یایو غرب در رانیا یاسالم یدر شمال غرب جمهور چینویاز نصف النهار گر یطول شرق قهیدق 30و 

شهر، مغان،  نیکوثر، مشک ن،یسوار، پارس آباد، خلخال، سرع لهیب ل،یاردبده شهرستان؛  یاستان که دارا نیدارد. ا

مرز  جانیآذربا یبا کشور جمهور نیسوار، پارس آباد، مغان و نم لهیچهار شهرستان ب قیاست از طر ریو ن نینم

متر  ستیهزار و دو کیبا  لیدو تا سه هزار متر ارتفاع داشته و دشت اردب نیاستان ب یها نیزم شتریب مشترک دارد.

در شرق و  یباغرو داغ یبلند سبالن در غرب، کوه ها یکوه ها نیاست که در ب یزیحاصلخ اریجلگه بس یبلند

شهر  یعبارت از شمال آن را محصور است. به جانیو آذربا رانیا یمرز یرشته کوه بزغوش در جنوب و کوه ها

کرده است. دو رشته کوه سبالن و باغرو به  دایو توسعه پ جادیا لیاردب زیدرست در کانون دشت حاصل خ لیاردب

در این مطالعه به بررسی مناطق  شوند. یدشت محسوب م یعیموانع طب نیآن مهمتر یلومتریک 35و  40در  بیترت

 (.1ژئوتوریستی نیر، نمین و سرعین پرداخته شده است شکل )
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 مناطق مورد مطالعه در سطح استان اردبیل ییایجغراف تی: موقع۱شکل 

 59درجه و  47درجه و دو دقیقه عرض شمالی و  38شهر نیر در مختصات جغرافیایی  :نیرژئوتوریستی منطقه 

باشد و جزء شهرهای مرتفع کشور متر می 1650شرقی استقرار یافته و متوسط ارتفاع آن از سطح دریا دقیقه طول 

نفر بود. این شهر در  5873بالغ بر  ریشهرستان ن تیتعداد جعم 1395سال  یگردد. بر اساس سرمارمحسوب می

باشد. مساحت دبیل به سراب مستقر میکیلومتری از اردبیل واقع گردیده و در کنار جاده اصلی ارتباطی ار 35فاصله 

باشد. رودخانه آغالغان از هایی از شمال و غرب آن به ارتفاعات محدود میهکتار بوده و بخش 168شهر حدود 

 یاز شهرها یکی ریو غربی تقسیم نموده است.شهرستان ن قیداخل شهر عبور نموده و شهر را به دو قسمت شر

شهرستان هستند.  نیا یمهم گردشگر یهااز مکان ریبوالغالر ن یگردشگر یها است. مجموعه رانیا لیاستان اردب

 یآب یچشمه دارا نی. اباشدیآن تفرجگاه بوالغالر م نیکه معروفتر باشدیآب متعدد م یهاچشمه یشهر دارا نیا

 یهاوجود آبگرم ریشهر ن گرید یها. از جمله جاذبهشودیهم انجام م یاز آن پرورش ماه یکه در بخش راستگوا

که درجه  باشندیم ییسو یو بوشل نرجهیگل، ق ،یآنها سقزچ نیکه معروفتر باشدیم یدرمان تیمتعدد با خاص

داده  صیتشخ دیمف یامراض پوست ماناست و جهت درثبت شده زین گرادیدرجه سانت 56از آنها تا  یحرارت بعض

سبز و دلچسب فصول بهار و  عتیخنک و طب یشهر، آب و هوا نیبوالغالر در ا یبایاست. وجود منطقه زشده

 (.2شکل ) است سمیو تور یگردشگر یمطلوب شهرستان برا لیاز پتانس یتابستان حاک
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 نیرتوریستی ژئو: نمایی از منطقه 2شکل 

متر از  1700خزر، با ارتفاع  اچهیدر یایدر هیو در حاش یکوهستان یادر منطقه نیمن: نمینمنطقه ژئوتوریستی 

است.  میمال ییهاسرد و تابستان ییهامعتدل، زمستان ییآب و هوا یدارا نیقرار دارد. نم لیدر استان اردب ایسطح در

فندق،  یعیطب یهاجنگل یدارا نی. نمباشدیفرهنگ م یدر عرصه  شتازیپ یقیاز هنر و موس یشهر با فرهنگ غن نیا

پس  گرید ییبوده و از سو لومتریک 25 لیاز اردب نیفراوان است. فاصله نم وهیم یهازالزالک، تمشک و باغ ل،یازگ

معروف است. طبق  یغن یبه داشتن فرهنگ ربازیاز د نی. نمرسدیآستارا م یبه شهر ساحل رانیاز عبور از گردنه ح

 (.3شکل ) است. نفر 96457به  کیشهر نزد نیا تیجمع موعدر مج 1395سال  یسرشمار
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 نمینتوریستی ژئو: نمایی از منطقه 3شکل 

 11درجه و  48تا  قهیدق 48درجه و  47 ییایو در محدوده جغراف رانیدر شمال غرب ا نیسرع منطقه گردشگری

شهرستان  نیقرار دارد. وسعت ا یعرض شمال قهیدق 15درجه و  38تا  قهیدق 3درجه و  38و  یطول شرق  قهیدق

شهر به علت  نیاست. ا لیاستان اردب یگردشگر یاز شهرها یکی نیمربع است. سرع لومتریک 546/373حدود 

 یهااست. جلوه لیدر استان اردب یحیتفر ،یاز مناطق گردشگر یکیدارد و  یشهرت جهان یآبگرم معدن یهاچشمه

 یشهر در فصل تابستان آب هوا نیا یهااز جاذبه یکی. دیشهر به وضوح د نیدر ا توانیرا م عتیالعاده طبخارق

از  یکیرا تجربه کرد.  یادرجه15 ریز یهوا یدما توانیتابستان م طاست که در وس نیشهر سرع ریپذدل اریبس

صوص خو ... است که باعث شده به یآب درمان ،یمجتمع تجار یبرداربهره تیریمد ن،یدر سرع تینکات با اهم

لذت  یواقع یشده و مسافران معنا یرانیو ا یمقصد هزاران گردشگر خارج ن،یسرع یستیدر زمستان شهر تور

 (.4شکل ). کنندیرا تجربه م یگل شیگاوم یآبگرم معدن یزمستانه کوه سبالن را با گرما عتیطب
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 سرعینگردشگری  منطقه: نمایی از ۴شکل 

 

 شناسیروش

ز های پژوهش اها، روشی کمی و کیفی است. دادهنوع کاربردی و از نظر ماهیت دادهاین پژوهش از نظر هدف از 

 متغیرهای مجموعه شامل پژوهش این متغیرهای. است شده گردآوری اسنادی –ای میدانی و کتابخانه مطالعات راه

 تها به صورعلمی و روش تجزیه و تحلیل داده هایها شامل ارزشو ارزیابی ژئوسایت مرتبط با ژئوتوریسم

ژئوتوریسم استفاده کوبالیکوا و فیولت روش ارزیابی  دوها از منظور ارزیابی ژئوسایتی است. بهلیلتحتوصیفی 

 .شده است

های ژئوتوریسم را پوشش ویژگی گیرند. تقریباً کلیهمعیارها در پنج گروه قرار می : در این مدلمدل کوبالیکوا

و  مکانر بودن کر اصول زمین شناختی، تمامیّت و بب( های علمی و ذاتیارزش) دهد. بنای گروه اول معیارهامی



 ابراهیم پور و همکاران                                

  

 

153 
 

( های آموزشیارزش)وار است. گروه دوم معیارها شناسی استی و زمینکسم با نگرش ژئومرفولوژیتعاریف ژئوتوری

ر موضوعا آموزشی تأکید دارند و محتوای آموزشی مبتنی بر واقعیتی است که بر اساس آن کلیه تعاریف ژئوتوریسم، ب

دهند. می تشکیلگرانه اصول آن را یر کنشو ارزیابی و تفس جوامع میزبان گرامیداشتمسائل محیطی، حفاظت و 

اصولی همانند رضایت گردشگران، سودمندی برای جوامع  بر (های اقتصادیارزش)مبنای دسته سوم از معیارها 

حفظ منابع طبیعی و برخی اصول حفاظت، ترکیب و  دارد. پایداری، آمایش سرزمین تکیهمحلی، و تنوع و بازاریابی 

دهند. آخرین دسته از معیارها، از این واقعیت می تشکیلرا  (های حفاظتیارزش)اصول گروه چهارم از معیارها 

نگی میان را نیز ها، وجوه زیبایی شناختی و فرهلحاظ مسائل طبیعی در ارزیابی گیرد که ژئوتوریسم در کنارنشأ میم

در مدل تلفیقی  .باشدمتغیر می( 0-3)دهد. ارزش هریک از معیارها در این مدل بین صفر و یک مدّ نظر قرار می

و  (حداقل اهمیت)ها بین امتیازدهی به آن هایی هستند که دامنهها دارای زیرشاخصهرکدام از شاخصفوق، 

 .است (حداکثر اهمیت)

برای بررسی ژئوتوریسم  2011در سال  روش برای اولین بار توسط فیولت این :)روش پارک ملی( مدل فیولت

با توجه به چهار معیار منشا  هادر این روش ژئومورفوسایت و لندفرم. گردید ایجادهای ملی کشور فرانسه، در پارک

گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت کلی دسترسی از این پارک ملی جهت مطالعه و ارزیابی کلش

ها در این روش در مجموع بر بی کلی ژئوتوریسم و ژئومورفوسایتارزیا(. بنابراین 1391)اروجی، انتخاب گردید 

ند شامل تواکه می باشد.می گیریمدیریتی یک پشتیبانی جهت تصمیم خگیرد. نرمی تاساس دو نرخ اصلی صور

ی حفاظت هاها و پروژهطرح(، بندی و غیرهمثل فرایند کنترل، زمان)ها و تدابیر علمی ها، طرحمواردی چون برنامه

ترویج، توسعه و باشد. نرخ گردشگری عموما برای تصویری و غیره می اطالعاتها و محیطی ویژه، مدیریت داده

های مل مورد بررسی قرار گیرد. ارزشکهای مخ، باید ارزشگیرد. برای محاسبه این نرمی تاشاعه گردشگری صور

عیارهای نرخ مدیریتی و م (.2011، فیلوتباشد )مل در این روش شامل ارزش استفاده و ارزش فرهنگی میکم

 ، شکل(2و1)ول اکنند. در جدرا دریافت می 1زی از صفر تا اتیها در منطقه، امگردشگری بر حسب دامنه تاثیر آن

 :درباره هر زیر شاخص آورده شده است الزم تها و توضیحاکلی نرخ مدیریتی و گردشگری، دامنه ارزشی آن
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 (2۰۱۱)منبع: فیولت،  های نرخ مدیریتیها و دامنه: ارزش۱جدول 

 ۱ 75/۰ 5/۰ 25/۰ ۰ شاخص

 مدیریتی نرخ

 علمیارزش 

 نوع 1 نوع 2-1بین  نوع 4-3بین  نوع 7-5بین  نوع 7بیشتر از  کمیاب بودن

 خیلی زیاد زیاد متوسط پایین بدون جذابیت های جغرافیا دیرینهجذابیت

 خیلی زیاد زیاد متوسط پایین فاقد نمایانگر بودن

 خیلی زیاد زیاد متوسط پایین فاقد بافت، الگو، نمونه

 خیلی زیاد زیاد متوسط پایین فاقد ادراک علمیشناخت و 

 ارزش حفاظتی

 الملیبین ملی ایمنطقه محلی بدون حفاظت سطح حفاظت اداری

 خیلی زیاد زیاد متوسط پایین بسیار پایین ظرفیت تحمل

 خیلی موثر موثر نسبی ضعیف بدون اثر خاص تاثیرات اکولوژیکی

 (2۰۱۱)منبع: فیولت،  های نرخ گردشگریدامنهها و : ارزش2جدول 

 ۱ 75/۰ 5/۰ 25/۰ ۰ شاخص

 یگردشگر نرخ

 ارزش فرهنگی

اهمیت نمادی و 

 مذهبی

 ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد ارتباط نسبی ارتباط ضعیف فاقد ارتباط

نمونه و نشانه   اثر تاریخیبدون  اهمیت تاریخی

 ضعیف

های اثرات و نمونه 

 متعدد

 منبع 50بیشتر از  50-20بین  20-6بین  5-1بین  فاقد منبع هنریاهمیت ادبی 

 استفادهارزش 

 نقطه 6بیشتر از  نقطه 6-4 نطقه 3تا  2 یک نقطه دیدبدون  تعداد نقاط دید

و  مختلف یهارنگ  های مختلفرنگ رنگ تباین

 متفاوت

رنگهای متضاد با  زیاد

 محیط

کیلومتر از  1بیش از  دسترسی

 جاده

از  لومتریک 1از  کمتر

 جاده

نزدیکی به جاده 

 محلی

نزدیکی به جاده و راه 

 ایمنطقه

نزدیکی به جاده و 

 راه ملی

هماهنگی و بدون 

 دخالت

تا حدودی آسیب  خیلی آسیب دیده از بین رفته 

 دیده

 دست نخورده کمی آسیب دیده

حساسیت و 

 شکنندگی

 سالم  متوسط  زیاد
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 نتایج 

 نتایج مدل کوبالیکوا

میانگین  استان اردبیلمناطق ژئوتوریستی ها در منظور ارزیابی میزان اهمیت شاخصبه( 3بر اساس نتایج جدول )

ها، ارزش هر یک از معیارها برای نامهو بررسی پرسش نتایج حاصل شده. مطابق شدها محاسبه شاخص تامتیازا

با مقدار  منطقه توریستی سرعیندست آمده بر اساس نتایج به .شدمورد مطالعه مشخص و محاسبه  مناطق توریستی

از نظر  توریستی سرعینچنین هم ترین امتیاز را نسبت به سایر مناطق ژئوتوریستی کسب کرده است.( بیش9)

ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. قرار گرفتن در رده ارزش شاخص ارزش اقتصادی، حفاظتی بیش

است.  بوده استان اردبیلدر سرعین اقتصادی باال به دلیل جذب توریست در ایام سال نقطه عطف منطقه توریستی 

 است. شده سرعینترین اولویت توسعه ر مهماز همین نظ

که با مجموع  است منطقه توریستی نیرود اختصاص داده است دومین منطقه توریستی که باالترین امتیاز را به خ

 استان اردبیلتری بوده که منجر به توسعه منطقه در سطح و ارزش افزوده بیش اقتصادیدارای ارزش ( 75/6)امتیاز 

 شده است. 

( 5/5گرفت که امتیاز )تر مصاحبه شوندگان قرار مورد توجه بیش مناطق بکردلیل دارا بودن به نمین منطقه توریستی

بر این اساس منطقه ژئوتوریستی سرعین نسبت به سایر مناطق مورد مطالعه توانایی جذب  را به خود اختصاص داد.

 تر توریسم را دارد.بیش

 براساس مدل کوبالیکوا استان اردبیل: نتایج بررسی مناطق ژئوتوریستی 3جدول 

 مجموع امتیازات ارزش افزوده ارزش حفاظتی زش اقتصادیار ارزش آموزشی ارزش علمی مناطق ژئوتوریستی

 9 5/1 25/2 25/2 5/1 5/1 سرعین

 75/6 5/1 1 75/1 25/1 25/1 نیر

 5/5 1 1 5/1 1 1 نمین

 ۱۴۰۱های پژوهش حاضر، منبع: یافته
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 نتایج مدل فیولت )روش پارک ملی(

 .گرفتروش انجام  دو، در تبازدیدهای میدانی مستنداها از طریق گروه کارشناسی و از طریق (، بررسی4جدول )

های ملی، ارزش ژئوتوریسم در دو بخش نرخ مدیریتی و نرخ گردشگری در روش ارزیابی پارکبنابر نتایج حاصله 

( نسبت به سایر 10با مجموع امتیاز ) ژئوتوریستی سرعینبر اساس نتایج نرخ مدیریتی منطقه  ارزیابی شده است.

( را به خود 5/7امتیاز ) منطقه ژئوتوریستی نیرچنین های متنوعی برخوردار است. هموریستی از قابلیتئوتاطق ژنم

مدل پارک ملی به منطقه  ترین امتیاز براساسکم شودمی( مشاهده 4طور که در جدول )اختصاص داده است. همان

تعداد نقاط دید، تباین  تیشناخت اهمهای در گویه 4 زیرا با توجه به جدول داده شده است( 75/6با امتیاز ) ننمی

، در شرایط مناسب شهرستان توریستی سرعینرا دریافت کرده است. بر این اساس  25/0و اهمیت ادبی امتیاز  رنگ

 مدیریتی در حوزه ژئوتوریسم قرار دارند.

 فیولتبا روش  استان اردبیل ژئوتوریستیمناطق های مجموع نتایج ارزش: ۴جدول 

 نمین نیر سرعین مناطق توریستی

 25/0 5/0 1 کمیاب بودن

 1 75/0 5/0 های جغرافیا دیرینهجذابیت

 75/0 75/0 5/0 نمایانگر بودن

 75/0 75/0 75/0 بافت، الگو، نمونه

 75/0 5/0 75/0 شناخت و ادراک علمی

 5/0 25/0 75/0 یو مذهب ینماد تیاهم

 5/0 5/0 1 اهمیت تاریخی

 5/0 5/0 5/0 اهمیت ادبی 

 25/0 5/0 1 تعداد نقاط دید

 25/0 25/0 75/0 تباین رنگ

 5/0 1 1 دسترسی

پارچگی و دست کی

 نخوردگی

75/0 5/0 5/0 

 5/0 75/0 75/0 ندگیکنحساسیت و ش

 75/6 5/7 10 مجموع امتیازات

 ۱۴۰۱ ،های پژوهش حاضرمنبع: یافته
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نرخ گردشگری و نرخ مدیریتی براساس مدل فیولت در مناطق ژئوتوریستی   5بر اساس نتایج حاصله از جدول 

ترین شرایط با نرمالیته امتیاز دارای مطلوب منطقه ژئوتوریستی سرعینکه بر اساس آن  شدبرآورد را  استان اردبیل

 باشد.می برای توسعه توریستی نسبت به سایر مناطق توریستی دارا

 بر اساس مدل فیولت مناطق زئوتوریستی استان اردبیل: نتایج نهایی نرخ گردشگری و نرخ مدیریتی 5جدول 

 نرخ گردشگری نرخ مدیریتی مناطق ژئوتوریستی

 2/22 1/24 سرعین

 79/0 6/1 نیر

 88/0 01/1 نمین

 ۱۴۰۱پژوهش حاضر،  یهاافتهیمنبع: 

 گیرینتیجه

 روش ژئوتوریستی دو، از مناطق ژئوتوریستیدر بخش ارزیابی  که شودمیگیری نتیجه حاصله،بر اساس نتایج 

روش اگرچه در زمینه  دوکه این  کوبالیکوا و فیولت جهت برآورد و شناسایی مناطق ژئتوریستی استفاده شد

همین دلیل بعضا نتایج بود به تمتفاوها باهم آن تهای ژئوتوریسم دارای اشتراکاتی بودند، اما نحوه محاسباارزش

ترین شرایط بدارای مطلو سرعین منطقه توریستیتری حاصل شد. اما با این حال با ترکیب مجموعه نتایج، تمتفاو

دارای ، شناختیهای زمینها و ارزش، ضمن داشتن جذابیت. منطقه ژدوتریستی سرعینبودتوسعه ژئوتوریسم 

ی و همکاران تحقیق طاهرخاننتایج با  مشابهتی نتایج این پژوهش دارند. مناسبیی های گردشگرو زیرساخت تخدما

ترین شرایط یه دارای مطلوبو معلم کال تهای اوان، الموژئوسایته خود به نتیجه رسیدند که (، که در مطالع1399)

 یطیمحستیاثرات ز یابیارز(، 1400. اکبریان )گردشگری به بازار عرضه کرد کاالیعنوان ها را بهتوان آنبوده که می

و لحاظ ضوابط و  تیریمد تیبا تقوپرداخت ایشان به این نتیجه رسید  هرمز رهیدر جز سمیتوسعه ژئوتور

و مخرب آن کاسته  یاز اثرات جزئ توانیم سمیژئوتور تینشأت گرفته از ماه یبردارخاص بهره یاستانداردها

نقش منابع  یابیارز(، 1400ابراهیمی و همکارن ) کرد. تیرا تقو رهیجز یو انسان یعیطب یهاطیاثرات مثبتش بر مح

بخش پرداختند. ایشان دست یافتند که  ارانیشهرستان کام یسمیژئوتور یها یدر توانمند افتهیتوسعه  کیکارست

 افتهیتوسعه  کیشهرستان را مناطق کارست نیا یخصوصا مناطق غرب و جنوب غرب اران،یاز شهرستان کام یادیز

وجود منابع  اران،یشهرستان کام یباال یستیتوان تور لیاز دال یکیدربرگرفته است. با توجه به موارد مذکور، 
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توسعه توریسم و  بنابر نتایج حاصله در تحقیق حاضر برای شودمی بنابراین پیشنهاد است. افتهیتوسعه  کیکارست

های ژئومورفیکی و ژئوتوریستی استان اردبیل با توجه به ظرفیتهای توریستی در مناطق ژئوتوریستی بندیاولویت

  با سرمایه گذاری اقتصادی منجر به شناساندن مناطق بکر ژئوتوریستی در سطح استان اردبیل شود.

 

 منابع

 یهایدر توانمند افتهیتوسعه کینقش منابع کارست یابیارز(، 1400ابراهیمی، ع، مختاری، د، روستایی، ش، )

 .1-18، 39های ژئومورفولوژی کمی، شماره ، پژوهشارانیشهرستان کام یسمیژئوتور

و ارزیابی (ANP)  ایشبکههای بهینه گردشگری با فرایند تحلیل ژئومورفوسایت یابی(، مکان1391ح، )اروجی، 

پایان نامه کارشناسی ارشد، در رشته  (،مطالعه موردی: شهرستان طبس) های ژئومورفوتوریستیها از طریق مدلآن

 .ریزی توریسم، دانشگاه تهرانجغرافیا و برنامه

شهرستان  یستیژئوتور یهالیو پتانس هایتوانمند یابیارزو  ی(. بررس1401) ، ب.نظافت تکله، ف ،درآباد یاریاسفند

 .147-130 ،(44)11 ،یطیو مطالعات مح ایآلوارس، درآباد، نوران(. جغراف ی: روستاهای)مطالعه مورد نیسرع

و  یتوان گردشگر لیو تحل یابیارز(، 1401زاده، م، پاسبان، ا م. )اسفندیاری درآباد، ف، نظافت تکله، ب، حسن

خلخال،  ر،ی: هی)مطالعه مورد کیهادز یکینامیبا استفاده از مدل پائوولوا و مدل د لیاستان اردب یریپذرقابت

 .5188-5201، 3، شماره 7، فصلنامه مطالعات محیط زیست، دوره (نیسرع

مناطق  یریپذرقابت لیو تحل یستیتوان ژئوتور یابیارز(، 1399اصغری سراسکانرود، ص، نظافت تکله، ب. )

 194-203، 137، تحقیقات جغرافیایی، شماره نیشهرستان سرع یستیژئوتور

نظر از  یاسالم یکشورها گاهیسنجش جا(، 1401اکبری، م، بوستان احمدی، و، انصاری، م، سهرابی، و، )

، فصلنامه علمی (MABACماباک ) کیبا استفاده تکن یسفر و گردشگر یجهان یریپذرقابت یهاشاخص

 .1-18، صص 45، شماره 12ای، دوره ریزی منطقهبرنامه
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های ژئومورفولوژی ، پژوهشهرمز رهیدر جز سمیتوسعه ژئوتور یطیمحستیاثرات ز یابیارز(، 1400اکبریان، م، )

 .20-39، 37کمی، شماره 

 یابیارز هیبر پا تهایژئوسا یگردشگر تیریها و مدتوان نییتب(، 1401ع. ) ،یقنوات ،ریکرم، ام س،مند، غیجهان ت

 یکاربرد قاتیتحق، (روزکوهیدر شهرستان ف یتنگه واش ی: منطقه گردشگری)مطالعه مورد ینیتنوع زم یهامحوطه

 .312-332، 65یی، شماره ایعلوم جغراف

، استان خوزستان یگردشگر داریتوسعه پا ینگارندهیو آ یزیربرنامه(، 1401رحیمی، م، هنری، ف، رومیانی، ا، )

 .51-66، 45، شماره 12دوره  ،یامنطقه یزیربرنامه یفصلنامه علم

ن گردشگرا یو وفادار تیبر رضا یگردشگران در مناطق شهر زشیاثرات تجربه و انگ نییتب(، 1401روستا، ع، )

-228، 45، شماره 12دوره  ،یامنطقه یزیربرنامه یفصلنامه علم، و قشم( شیک ی)مورد مطالعه: مناطق گردشگر

211. 

عنوان ژئوپارک ایران مرکزی و نقـش آن در توسعه هـای دشت کویر بهبررسـی توانمنـدی(، 1388م ر. )زندمقدم، 

 .1-20،صص  6،شماره  2جغرافیـایی آمایش محیط، سال پایدار اسـتان سـمنان، فصـلنامه 

. یبر آموزش مجاز دیبا تأک داریپا یتوسعه گردشگر ی(. آموزش برا1401) ی، ز.مانیسل ،م ،ونیعامر ،خ ی،مانیسل

 .52-44 ،(3)5 ی،و روابط انسان ایجغراف

 استفاده با ژئوتوریسمی هایتوانمندی بررسی(، 1398صفاری، ا، گنجائیان، ح، فریدونی کردستانی، م، حیدری، ز. )

مجله آمایش جغرافیایی فضا، سقز(،  و دیواندره های شهرستان: موردی مطالعه) بندیپهنه و ارزیابی هایروش از

 .141-156، 31، شماره 9دوره 

 هاوسایتگردشگری ژئ -های زمینبندی تواناولویت(، 1399مند، س، سلیمی سبحان، م ر. )طاهرخانی، م، جهان تیغ

ن(، سال فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایرا)جغرافیا (، مطالعه موردی: الموت قزوین)

 .106-119، 64، شماره 18
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 داریپا یتوسعه گردشگر یهایتوانمند یابی(. ارز1401. )، آیاطیخ، ب، نظافت تکله ط، ،یهمت ی، م،نیعابد

سبالن تا گردنه  یستیتور ری: مسیبا استفاده از مدل کومانسکو و مدل پائوولووا )مطالعه مورد هاتیژئومورفوسا

 .38-19 ،(44)11 ،یگردشگر یفضا ییای(. فصلنامه جغرافرانیح

های پیشنهادی مطالعه موردی: ژئوپارک) ی به منظور توسعه پایدارکسازی ژئومورفولوژیمدل(، 1393س. )فخاری، 

 .قنواتی، دانشگاه خوارزمیت اهلل ساله دکتری، استاد راهنما، عزر (،دماوندمنطقه 

مطالعه موردی: ، )ی ایرانکژئومورفی هایمکانهای زمین پیمایی در مدیریت اهمیت نقشه(، 1394د. )مختاری، 

 .151-172، 37 ،شماره 16 ریزی، سال برنامه و جغرافیا پژوهشی –نشریه علمی  (، گردنه پیام

 تیحاصل از فعال کیاشکال ژئومورفولوژ یتوانمند یابیارز(، 1401ی، ا، زارع احمد آباد، م، مختاری، د. )مقیم

، 1، شماره 1ی، دوره او منطقه یشهر یگذاراستیس، زایبا استفاده از روش پان سمیدر توسعه ژئوتور زیگسل تبر

13-1. 

سالمت  یعوامل مؤثر بر توسعه گردشگر یابیارز(، 1401نعمتی، و، ابراهیم پور، ح، مرزبان، س، نظافت تکله، ب، )

 .5746-5756، 4، شماره 7ی، فصلنامه مطالعات محیط زیست، دوره پژوهندهیآ کردیدر استان تهران با رو

هران انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب باتاکید بر ایران، ت مبانی زمین گردشگری ،(1388) ب.نکوئی صدری، 

  .211، ها )سمت(علوم انسانی دانشگاه

مبانی زمین گردشگری: با تأکید بر ایران، تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین (، 1388. )نکوئی صدری، ب

 .23ها، علوم انسانی دانشگاه
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