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 رانیا ل،یاردب ،ژئومورفولوژی(

 
 09/11/1401تاریخ پذیرش:                                                                                      24/10/1401تاریخ دریافت:

 چکیده

 سمیژئوتور. باشدیم یکیژئومورفولوژ یندهافرای و هاکه در ارتباط با فرم شودیمحسوب م یرو به رشد صنعت گردشگر هایاز بخش یکی سمیژئوتور

 یهالیپتانس ییشناساهدف از انجام این پژوهش  .اندازها داردو چشم یشناسنیبر زم یاژهیاست که توجه و یعیطب ینواح یگردشگر ینوع

 نیدر ا یستیهر مکان ژئوتور تیارزش و اهم باشد. در مدل هادزیکمی کیو مدل هادز یبا استفاده از مدل پارک مل نیشهرستان سرع یستیژئوتور

ی و گردشگر یتیرینرخ مد. مدل فیولت بر اساس شودیبرآورد م یستیمازاد آن مکان ژئوتور یهاو ارزش یارزش علم یهاشاخص لهیوسروش به

و  از نظر کارشناسان پذیری، مازاد و آسیبارزش علمی نتایج گیرد. نتایج مدل هادزیک نشان داد بر اساسمورد بررسی قرار می هاآن یدامنه ارزش و

( به خود اختصاص دادند. بر این 47/53( و )46/26، )(17/37) مقادیر به ترتیب ویالدرقو  کنزق، سراندربند ورگهمنطقه ژئوتوریستی  گردشگران

های نسبت به دو منطقه دیگر توانمندی باال و نسبتا خوبی دارد. نتایج مدل فیولت نیز نشان داد بر اساس زیرشاخص ویالدرقاساس منطقه ژئوتوریستی 

در رتبه سوم از نظر توانمندی  کنزقدر رتبه دوم و منطقه  سراندربند ورگهترین امتیاز و منطقه بیش ویالدرقورد مطالعه مناطق ژئوتوریستی م

قدرت  از نظر توانمندی ژئوتوریستی نسبت به مناطق مورد مطالعه ویالدرقشود منطقه ژئوتوریستی گیری میژئوتوریستی قرارگرفتند. بنابراین نتیجه

آتی برای شناساندن مناطق  هایپژوهششود در چنین پیشنهاد میتری در جهت توسعه ژئوتوریسم را به خود اختصاص داده است. همجذب بیش

 ستی بکر انجام گیرد.عات متعددی بر اساس منابع ژئوتوریمطالبکر ژئوتوریستی 

 "مدل هادزیک"،فیولتمدل "،ژئوتوریسم"،شهرستان سرعین"،پتانسیل"کلید واژه: 

 
 تکه با حمایت دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفته اس 1401-د-9-21810مقاله مستخرج از طرح پژوهشی نوع دوم به شماره قرارداد  1
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 مقدمه

که به کشور  شودیاطالق م یبه افراد ستیتور ای(، گردشگر WTO)  یگردشگر یسازمان جهان فیبراساس تعر

 دیاز آنچه در کشور خود دارد دنبال نما ریرا غ یاز کشور محل سکونت خود مسافرت کند و هدف ریغ یگرید

بشری و توسعه در جوامع  فاکتورهای تریناساسیعنـوان یکی از گردشگری بهاز ( 15: 1395 ،یو رنجبر ینی)عابد

 یشناسنیزم تیدر قالب دو شخصکه  است یینوپا دهیپد سمیژئوتورعبارتی به (.1395شود )حسام، مییاد علمی 

در گردد. (. ژئوتوریسم از ارتباط طبیعت و ساخته دست بشر ایجاد می1394)مختاری،  شده است انیب ایو جغراف

شناسی دارند. این مخاطبان نهای زمیتری نسبت به سایر پدیدههای ژئومورفولوژیک غلبه بیشژئوتوریسم پدیده

به طبیعت هم  مندانقهعالگردشگران عادی و  بلکهشناسی، تنها متخصصان و کارشناسان ژئومورفولوژی و زمیننه

تر بازارهای گردشگری تحت تأثیر ژئوتوریسم قرارگرفته است. این موضوع متأثر از فراوانی هستند. امروزه بیش

)فخاری و  باشندمنحصر به فرد می کامالهایی با ماهیت طبیعی هستند که گردشگرانی است، که در پی جاذبه

های طبیعی پیوند عمیقی با پایداری گردشگری در هر ط با پدیدهطور کلی گردشگری مرتببه(. 1393همکاران، 

گردشگری نیز از اهمیت  ی و طبیعی محیط، مدیریت این نوع ازکمنطقه داشته و به منظور حفظ تنوع، غنای بیولوژی

هـای تعیـین مکـانها از مفاهیم جدیدی هستند که با تأکید بـر ژئوموفوسایت(. 2012)تزار،  زیادی برخوردار است

گردشگری در دهۀ اخیر پا را فراتر گذاشته و وارد (. 2009اند )للنیکس، شده ویـژه وارد ادبیـات گردشـگری

ژئوتوریســــم شــــده  هـایمنـدی از توانـاییو بهـره کارگیریچـون بـه های بسیار جدی و جدیدتری همعرصه

در مرکز توجه  هاتیاست که در آن ژئوسا یدشگراز گر یاژهیو شکل سمیژئوتور(. 1388)زندمقدم،  اســــت

 یو گردشگر ییایجغراف اتیدر ادب دیجد میاز جمله مفاه سمیژئوتور (.1397و همکاران،  ی)مقصود رندیگیقرار م

 یمطالعات تیمحور. کندیم دیتأک یو ژئومورفولوژ یشناسنیاز منظر زم یگردشگر ژهیو یهامکان نییاست که بر تع

 یکیو اکولوژ یخیتار ،یفرهنگ ثینمودن آن با موار بیو ترک یگردشگر ژهیو یهامکان نییتع ،یشاخه علم نیدر ا

 یاز عناصر اصل یکی یگردشگر. (1399و همکاران،  یاست )صبور یگردشگر داریبه توسعه پا یابیمنظور دستبه

کشورها داشته است  یدر توسعه گردشگر یاژهیو تیاهم داریپا یاز گردشگر یاعنوان گونهبه سمیتوسعه و ژئوتور

شهرهاست که به توسعه  یتوسعه گردشگر یاساس یهااز مؤلفه یکی یریپذرقابت (.1400زاده و همکاران، )حسن

 تواندیم سمیتور ای یگردشگر (.1401درآباد و همکاران،  یاری)اسفند شودیمنجر م زیکشور ن یگردشگر یعموم

صرفاً محدود  یسازمان گردشگر نیکشور انجام شود. از نظر ا کیدر  یصورت داخلکه به نیا ایباشد و  یالمللنیب
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خودش دور شده و  یمسافر از محل زندگ کیبلکه اگر  شودیانجام م التیکه در دوران تعط شودینم ییبه سفرها

 لیتحص یرا مشغول به کسب و کار و حت یمسافرت کند و مدت زمان گرید شورک یحت ایاز کشور  یگریبه محل د

دلیل مزایای به .(1401درآباد و نظافت تکله،  یاری)اسفند ردیگیگردشگر قرار م ای ستیتور یبندشود در دسته

دهند تا گذاری در این صنعت را افزایش میاقتصادی گردشگری، مقاصد گردشگری در سراسر جهان، سرمایه

های نسبتا فعالیت ها و ژئوتوریسم(. ژئوپارک2019و همکاران،  1دهای محلی خود را رشد دهند )رسینگراقتصا

، 3و ونهویی 2اند )کجانجدیدی در گردشگری هستند. با این حال، هر دو در دهه گذشته به سرعت رشد کرده

)کوزه گر  شودیو موتور محرکه توسعه جوامع شناخته م یاقتصاد رانشیعنوان پبه یصنعت گردشگر(. 2022

هستند  یژئومورفولوژ ای یشناسنیبر اساس زم یمورد عالقه علم یهاها مکانتیژئوسا( 1401کالجی و نوروزی، 

 4)سوزوکی را انجام دهند داریو توسعه پا یحفاظت، آموزش، گردشگر ق،یمانند تحق یتوانند اهداف مختلفیکه م

. در ابتدا، این افتیتوسعه  یگردشگر ژهیدر مناطق و 1980-1990 یهادر سال سمیژئوتور(. 2018 ،5و تاکاگی

 قیاز طر (.2021و همکاران،  6شده به اشیا گردشگری مرتبط بود )آنوخینبا دگرگونی مناطق معدنی احیا عمدتاً

 یو با نظارت و هماهنگ یبهداشت یهاکامل دستورالعمل تیو مناسب و با رعا قیدق یگذاراستیو س یزیربرنامه

 کرونا مسائل مربوط به یبحران طیدر شرا یصنعت گردشگر نینو یهایمربوطه و استفاده از فناور یهادستگاه

 .(1401)اسفندیاری درآباد و همکاران،  را بهبود بخشد نیدر شهرستان سرع یگرفتن صنعت گردشگر رونق

و  7)ژلوبیکی است سمیمنطقه خاص، شرط الزم توسعه ژئوتور کی ییایجغراف راثیمناسب منابع م ییشناسا

قلمرو  کی تیقلمرو، هو یهایژگیاست که با در نظرگرفتن و یاز گردشگر یشکل سمیژئوتور (.2020همکاران، 

از جمله  یخاص یاقتصاد یایمعموالً با مزا یگردشگر (.2021و همکاران،  8)خدانی ندکیم تیرا حفظ و تقو

 ،نژاد، مرتبط است )اسماعیلکندیم کیرا تحر یترگسترده یکه رشد اقتصادی ارز یدرآمد، اشتغال و درآمدها

2021). 

 
1- Reisinger  
2 -Kejian 
3 -Wenhui 
4 -Suzuki 
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7 -Zglobicki 
8 -Khodani 
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و مدل  یکینامیاز مدل د قیتحق نی. در اباشندیم سرعین یستیمناطق ژئوتور قیتحق نیمورد مطالعه ا یهامحدوده

مناطق ویالدرق، کنزق و دربند  یستیو ژئوتور یکیمقاصد ژئومورفولوژ یهالیپتانس لیو تحل یابیجهت ارز ولتیف

 .استاستفاده شده ورگه سران

 هامرور پیشینه

ها انجام گرفته است که به صورت مختصر به آن رانیو خارج ا رانیدر داخل ا یخصوص مطالعات متعدد نیدر هم

در شهرستان  هاتیمناطق مستعد توسعه ژئوسا یبندو پهنه یابیبه ارز ،(1397و همکاران ) یمقصود. گرددیاشاره م

 یهاگرفتند که در واقع با وجود جاذبه جهیها نتپرداختند. آن کویو کوبال لوسیجم، فاس یهابا استفاده از روش وانیمر

توجه  سمیتر به صنعت تورکم هرستان،ش نیمناسب در ا یمیاقا تیبکر و وضع یاندازهاچشم ،یعیمتنوع طب

 یخصوص براصورت ناشناخته بهشهرستان اغلب به نیا یهاتیاست تا ژئوساامر سبب شده نیاست که همشده

 لیو تحل یستیتوان ژئوتور(، به ارزیابی 1399انرود و نظافت تکله )اصغری سراسک باشد. یبوم ریافراد غ

با مدل دینامیکی و پائوولووا پرداختند. ایشان به این نتیجه رسیدند  نیمنطقه سرع یستیمناطق ژئوتور یریپذرقابت

و در سطح متوسط و  44/24و  22/39برابر  بیسران به ترتو دربند ورگه درقلهیدر مناطق ب یستیوان ژئوتورکه ت

سران و ورگه 16/1 یبا ارزش عدد درقلهیمناطق ب نیشد. همچن یابیو در حد خوب ارز 55/55در منطقه آلوارس 

 یدارا 43/1 یآلوارس با ارزش عدد یستیو منطقه ژئوتور بخشتیرضا یریپذرقابت یدارا 20/1 یبا ارزش عدد

ژئوپارک  جادیو ا سمیتوسعه ژئوتور ریتأث نییبه تب ،(1399و همکاران ) یصبور بودند. یخوب و مناسب یریپذرقابت

گرفتند استان  جهیها نتپرداختند. آن النیاستان گ لمانیدرفک و د هیدر ناح داریپا یگردشگر یهابر شاخص دیبا تاک

را داراست.   رانیدر ا یخیو تار یعیطب ،یمختلف فرهنگ یهانهیدر زم یمنابع گردشگر نیتریاز غن یکی النیگ

پرداختند.  هالیمنتخب استان اصفهان با مدل بر یهاتیژئوسا یهایتوانمند یابیبه ارز ،(1399) بختکیکامران و ن

مرتبط به  یهاتیخالق ریو سا یابیدر جهت بازار ییهابرنامه هاتیژئوسا نیا یبرا توانیگرفتند که م جهیها نتآن

 اریدر اخت یگردشگر یعنوان کاالرا دارند که به لیتانسپ نیا هاتیژئوسا نیرا مطرح کرد چرا که ا یگردشگر

 قیشرق تنگه هرمز از طر یسمیتوسعه ژئوتور یابیبه ارز ،(1400زاده و همکاران )حسن. رندیگردشگران قرار بگ

 لیپتانس یریگگرفتند که شکل جهیها نتتا جاسک( پرداختند. آن نابی)از م یکیژئومورفولوژ یهاتیقابل یبندرتبه

کردن و فراهم زاتیهامکانات و تج صیو تخص یزیرانجام برنامه ازمندیمحدوده مورد مطالعه ن یسمیژئوتور

و  یتوان گردشگر لیو تحل یابیبه ارز ،(1401درآباد و همکاران ) یاریاسفند .باشدیم یگردشگر یهارساختیز
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خلخال،  ر،ی: هی)مطالعه مورد کیهادز یکینامیبا استفاده از مدل پائوولوا و مدل د لیاستان اردب یریپذرقابت

 یگردشگر اطقمن ریبه سا یریپذاز نظر رقابت نیسرع یگرفتند که منطقه گردشگر جهیها نت( پرداختند. آننیسرع

 یاریاسفند را به خود اختصاص داده است. لیجذب گردشگر به استان اردب یبرا یمناسب یهالیمورد مطالعه پتانس

)مطالعه  نیشهرستان سرع یستیژئوتور یهالیو پتانس هایتوانمند یابیو ارز یبه بررس ،(1401درآباد و نظافت تکله )

آلوارس از نظر توان  یگرفتند که منطقه گردشگر جهیها نتآلوارس، درآباد، نوران( پرداختند. آن ی: روستاهایمورد

جذب  یرا برا یمناسب یهالیمورد مطالعه پتانس یر مناطق گردشگرینسبت به سا یریپذو رقابت یستیژئوتور

شده است که در ذیل ام . مطالعات خارجی نیز انجترا به خود اختصاص داده اس نیگردشگر به شهرستان سرع

طاهری و  (1401(، عابدینی و همکاران )1401چون نعمتی و همکاران )اشاره شده است. مطاالعات مشابهی هم

 ها در قلمروتیژئوسا یابیارز(، به 2018و همکاران ) 1الیدان. (1401( شاهدی نیری و همکاران )1401همکاران )

و  شده توسط کارشناسانداده یهاپاسخها نتیجه گرفتند که پارک ملی کوپائونیک در صربستان پرداختند. آن

ها برای کشی و اتصال متقابل مکاندر سراسر خط بهتر دمانیو چ یسازماندهدهد که بازدیدکنندگان نشان می

ها تسایژئومورفو لیو تحل هیتجز، سهیمقا، به (2018و همکاران ) 2بازدیدکنندگان نتایج بهتری خواهد داشت. دنیس

 نیدهد که ایمطالعه نشان م نیاها نتیجه گرفتند پرداختند. آن ایو اسپان کیمکز کا،یکاستار یهادر آتشفشان

 قیوانند از طرتمیاست که افراد  یاصل تیفعال یهستند. گردشگر ایو اسپان کیمکز کا،یکاستار ندهیها نماآتشفشان

مهم در هر  یمکمل فرهنگ کیو  یشناسنیزم یدگیچیها آشنا شوند. مناظر منحصر به فرد، پیژگیو نیآن با ا

و همکاران  3. خدانیدهدیم یها تجربه قابل توجهآتشفشان نیاز ا دیبازد گامبه گردشگران هن تایژئومورفوس

ها نتیجه گرفتند پرداختند. آن سمیسمت توسعه ژئوتور به رگذاریسنجش عوامل تأث یبرا یاسیمق هیته(، به 2020)

که عوامل موثر بر ژئوتوریسم )میراث فرهنگی، جغرافیایی، مسئولیت اجتماعی، آموزش شخصی، روستایی و ورزش، 

 تواند نقش محوری در ژئوتوریسم ایجاد کند.دسترسی به امکانات، ایمنی و امنیت، سرگرمی برای کودکان می

 یشمال هیدر ناح یمطالعه موردی: ستیژئوتور لیپتانس یکم یابیدر ارز دیجد کردیرو(، به 2021مکاران )و ه 4رافائل

ها نتیجه گرفتند که بخش شمالی پرداختند. آن هاها و تاالبژئوپارک صخره پروژهدر کشور برزیل،  رویودوژانیر

های تاریخی های مرتبط با ارزشهای با اهمیت ملی، مکانساز، مکاندلیل داشتن میراث دستبه رویودوژانیرقلمرو 

 
1 - Danijela 
2 - Dennis 
3 - Khodani 
4 -Rafael 
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موزه  کی یابیارز(، به 2021و همکاران ) 1سلدایگر. گذاردیم شیرا به نما یقابل توجه عتیطبو فرهنگی 

ه گرفتند که ارزیابی انجام شده ها نتیجپرداختند. آن سمیژئوتور یبرا گاهیو پا تیعنوان ژئوسابه یشناسنهیرید

عنوان یک میراث جغرافیایی بودن به دهنده میزان باالی پتانسیل علمی، آموزشی و گردشگری و واجد شرایطنشان

 ن،یتنوع زم(، به بررسی 2022و همکاران ) 2آدولفوباشد. شناسی با کاربرد ژئوتوریسم آن موزه میبا ویژگی دیرینه

 تیتقو یبرا دیبا یمرکز یکایآمرها نتیجه گرفتند ی پرداختند. آنمرکز یکایآمرر د سمیتورو ژئو نیحفاظت از زم

 اسیدرآمد در مق شیباعث افزا سمیژئوتور قیطر از ت،ینوان ژئوپارک استفاده شود و در نهاعبه ،نیحفاظت از زم

با  نیشهرستان سرع یستیژئوتور یهالیپتانس ییشناساحاضر،  قیهدف از تحق شود.یم یو محل یامنطقه ،یمل

 باشد.می کیو مدل هادز یاستفاده از مدل پارک مل

 شناسیروش

 ژئوتوریستی در شهرستان سرعین هایمناطق مورد بررسی دارای پتانسیل

طول   قهیدق 11درجه و  48تا  قهیدق 48درجه و  47 ییایو در محدوده جغراف رانیدر شمال غرب ا نیشهرستان سرع

 546/373شهرستان حدود  نیقرار دارد. وسعت ا یعرض شمال قهیدق 15درجه و  38تا  قهیدق 3درجه و  38و  یشرق

آبگرم  یهاشهر به علت چشمه نیاست. ا لیاستان اردب یگردشگر یاز شهرها یکی نیمربع است. سرع لومتریک

 (.1شکل ) است لیدر استان اردب یحیتفر ،یق گردشگراز مناط یکیدارد و  یشهرت جهان یمعدن

 
1 - Gricelda 
2 - Adolfo 
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 : موقعیت جغرافیایی شهرستان سرعین1شکل 

شمار استان به نیا یگردشگر یهانفر، از جاذبه 492به  کینزد یتیبا جمع درقلهیب ای الدرهیو یروستا: ویالدرق

متر باالتر  1820در حدود  یبا ارتفاع ،یالقیی یروستا نیواقع شده است. ا نیشهرستان سرع یکیو در نزد رودیم

 یطول شرق هیثان 25و  قهیدق 3درجه و  48 و یعرض شمال هیثان 44و  قهیدق 10درجه و  38در مدار  ا،یاز سطح در

 (.2شکل ) قرار دارد
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 : نمایی از منطقه ژئوتوریستی ویالدرق2شکل 

داده است.  یدر خود جا یادیز یخیتار یهایدنیکهن است، د اریو بس یباستان یشهر نیکه سرع ییجااز آن :کنزق

محوطه  نیبه نام کنزق قرار دارند. ا ییغارها در روستا نیکنزق است. ا یباستان یغارها ها،یدنید نیاز ا یکی

محوطه  یاراض یاست که شواهد سطح یاوستهیبه هم پ یاصخره یهاتپه و دخمه ،یخیشامل قبرستان تار یباستان

دوره متاثر  یو خشت یانهیخانه چ یمیمحوطه قد یرو یاسالم یهادر دوره باشدینشانگر استقرار قبل از اسالم م

محوطه متروک و  نیو هم اکنون ا بیتخر 1375زلزله سال  یکه ط شدیاستفاده م یعنوان محل زندگساخته و به

 (.3شکل ) شده است دهیاز آوار ناپد ینبوها ریدر ز زیها ندخمه

  
 : نمایی از غارهای ژئوتوریستی روستایی گردشگری کنزق3شکل 
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 یهااستان نیتریاز غن یکیفرد جذاب و منحصر به یعتیبه سبب داشتن طب نی: شهرستان سرعدربند ورگه سران

تر شناخته شده آبشار کم یعیطب یهاجاذبه نیاز ا یکیاست.  یگردشگر یعیطب یهاداشتن جاذبه نهیدر زم رانیا

آن قرار گرفته است.  یمرکزو در بخش  نیگرم شهرستان سرعروستا که در دهستان آب نیسران است. اورگه یبایز

 (.4شکل ) فاصله دارد نیبا شهر سرع یلومتریحدود ده ک

  
 دامنه کوهستان سبالنسران : نمایی از منطقه بکر ژئوتوریستی دربند ورگه4شکل 

 یشناسروش

پژوهش از راه مطالعات  یهااست. داده یفیو ک یکم ی، روشتیو از نظر ماه یاز نظر هدف کاربرد تحقیق حاضر

باشد که بر اساس مطالعات می 1401بازه مطالعاتی این پژوهش سال شده است.  آوریجمع یاو کتابخانه یدانیم

دهندگان به . پاسخشدنامه انجام گرفت. برای اعتبارسنجی نیز آزمون سیمروف استفاده میدانی و استفاده از پرسش

ارشناس و ک 22ها کارشناسان و گردشگران از مناطق ژئوتوریستی مورد مطالعه بود. تعداد جامعه آماری نامهپرسش

 نیا یرهایمتغ. شدبرآورد  5/0بازدیدکننده در مطالعه فوق دخیل بودند. بر اساس اعتبارسنجی مطالعه سیمروف  12

 هیو روش تجز یعلم یهاشامل ارزش هاتیژئوسا یابیو ارز سمیمرتبط با ژئوتور یرهایپژوهش شامل مجموعه متغ

شناسی توپوگرافی، زمین 1:50000های در این پژوهش از نقشه است. یلتحلی – یفیها به صورت توصداده لیو تحل

از دو روش  مناطق ژئوتوریستی یابیمنظور ارزبه ای استفاده شده است. در نهایتو تصاویر ماهواره 1:100000

 استفاده شده است. ولتیو ف هادزیک
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 نیاز چند نیزم راثیواژه م یکینامیمدل د دری: ستیتوان ژئوتور یابیارز ی( براکی)هادز یکینامیمدل د -الف

و هنرمندانه  یکیولوژیزیف ،یسرگرم ،یعلم ،یآموزش ،یشناسباستان ،ییبایز ،یخیتار ،یاجتماع ،یعنصر شامل فرهنگ

هر مکان  تیو اهم ارزش .شده است لیاند( تشکبوده سندگانیسازان و نومجسمه نقاشان، اندازها منبع الهام)چشم

 برآوردی ستیمازاد آن مکان ژئوتور یهاو ارزش یارزش علم یهاشاخص لهیوسروش به نیدر ا یستیژئوتور

 (.1)جدول  شودیم

 ,Nemanj] :[2011آیدت میبه دس ریرابطه ز یبر مبنا [ScV]ارزش علمی 

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

 

 .[Asghari Saraskanroud et al, 2014]ی ستیمکان ژئوتور کی یارزش علم یهارشاخصیز :(1)جدول 

 عالمت اختصاری یهای علمشاخص ارزش

 Ra اینادربودن در سطح منطقه

 In عیبی(تمامیت )بی

 Rp نمایشگر فرآیندهای ژئومورفولوژیکی

 Dv تنوع در اشکال ژئومورفولوژیکی

 Ge شناسی همراه با ارزش میراث فرهنگیهای دیگر زمینویژگی

 Kn دانش علمی

 Ed منافع آموزشی

 Rn نادربودن در سطح ملی

 

مبنا که به هر کدام از  نیاست، بر ا یمتفاوتی ارزش وزن یمدل نظر کارشناسان با نظر گردشگرها دارا نیدر ا

شود. سپس با امتیاز داده می 5( با نظر گردشگرها از صفر تا یک و با نظر کارشناسان از یک تا Im) هارشاخهیز

 شود.تعیین می 1ژئوتوریستی با توجه به رابطه ها ارزش علمی مکان جمع کردن هر کدام از این زیرشاخه

شاخص همانند شاخص علمی بر اساس رابطه  ( است که اینAdVهای مازاد )شاخص بعدی مدل تحقیق، ارزش

 [Nemanj, 2011]:شود زیر محاسبه می
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𝐴𝑑𝑉   2رابطه  = 𝐼𝑚(𝑆𝑐𝑉) × 𝑆𝑐𝑉 + 𝐼𝑚(𝐸𝑐) × 𝐸𝑐 + 𝐼𝑚(𝐸𝑥) × 𝐸𝑥 + 𝐼𝑚(𝑅𝑒𝐷) × 𝑅𝑒𝐷 + 𝐼𝑚(𝐴𝑊) × 𝐴𝑊
+ 𝐼𝑚(𝐷𝐿𝐶) × 𝐷𝐿𝐶 + 𝐼𝑚(𝑂𝐶𝐸) × 𝑂𝐶𝐸 + 𝐼𝑚(𝐼𝑛) × 𝐼𝑛 + 𝐼𝑚(𝐶𝑜𝑚) × 𝐶𝑜𝑚
+ 𝐼𝑚(𝑄𝑢) × 𝑄𝑢 + 𝐼𝑚(𝐸𝑠𝑠) ×  𝐸𝑠𝑠 + 𝐼𝑚(𝐴𝑐𝑐) × 𝐴𝑐𝑐 + 𝐼𝑚(𝑉𝑖) × 𝑉𝑖 

 نیدر ا یندارد، ول یرشاخصیز کیهادز مدل است که در تیژئوسا یریپذبیآس زانیشاخص، شاخص م نیسوم

 نیشد. بنابرا استفاده شاخص نیشود، از ا یابیارز قیصورت دقهب یریپذبیآس جهینت که نیا یبرا قیتحق

 شودیم یابیشاخص صرفا توسط کارشناسان ارز نیهستند. ا متفاوت هر سه منطقه با هم یریپذبیآس یهاشاخص

دهنده نشان 5و عدد  یریپذبیآس زانیم نیشتریب دهندهنشان کیعدد  یبه عبارت است. 5تا  کی نیآن ب ازیکه امت

 (.2جدول ) [Asghari saraskanroud et .al, 2014] است یریپذبیدر مقابل آس تیژئوسا قوت

 [.Asghari Saraskanroud et al, 2014] یستیمکان ژئوتور کی مازاد یهاارزش یهارشاخصی(: ز2)جدول 

 عالمت اختصاری های مازادارزش

 ScV اندازارزش چشم

 Ec ارزش اکولوژیکی

 Ex بودن در مقصدشاخص

 Red اجزای تجربی محصول ژئوتوریسم

 AW میزان ارتباط با برخی از کارهای هنری

 DLC های محلیاجتماعی سکونتگاهمیزان ارتباط با توسعه 

 OCE دهی برای برخی از رویدادهای فرهنگی خاصامکان سازمان

 In های خوب(ارزش تفسیری )مرتبط با داستان

 Com وجود عناصر طبیعی و میراث فرهنگی

 Qu کیفیت مدیریت ژئوسایت

 Ess های حمایتیامکانات و سرویس

 

 زانیم یابیارز یهااست. شاخص یعیو طب یانسان تیماه یدارا سمیژئوتور یریپذبیها و عوامل موثر بر آسچالش

 ،یو اجتماع یفرهنگ یریپذبیآس عبارت از بیترت( بهسراندربند ورگه، کنزق، ویالدرق) تیژئوسای ریپذبیآس

 ،یادامنه در برابر حرکات یریپذآسیب ،یاراض یکاربر راتییدر تغ یریپذبیآس ،یو خدمات یتجار یریپذیبآس

 یهاآن به سازه لیو تبد یعیطب یاندازهاچشم رییتغ دری ریپذبیو آس یارودخانه یندهایدر برابر فرآ یریپذیبآس

 ی بودند.مهندس
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پذیری ژئوسایت و آسیب های فرعیوسیله جمع شاخص علمی، شاخصبه( TE) نتیجه نهایی ارزیابی گردشگری

 آید:دست میوسیله رابطه زیر بهبه

𝑇𝐸 3رابطه  = 𝑆𝑐𝑉 + 𝐴𝑑𝑉 + 𝑉 

 ردیگیآن منطقه را در نظر م دکنندهیبازد یگردشگرها که هم نظر کارشناسان و هم نظر نیجهت امدل حاضر به

 یمکان است. برخ یگردشگر ارزش زانیو م هاتیبا واقع یباالتر یریپذفو تطابق و انعطا ترشیب تیارجح یدارا

ن آ دکنندگانینظر گردشگرها و بازد ی( که بررسیاندازمثال ارزش چشمی هستند )برا یموضوع هارشاخصیاز ز

 ،یوجود دارد که ارزش علم یادیز یهاشاخص روش نیحاصل شود. در ا یقیدق جهیکه نت شودیمنطقه باعث م

 یهاسنجش توان مکان. کندیم یعوامل را بررس ریو سا یفرهنگ ،یکیاکولوژ ،یاندازچشم ،یخیارزش تار

 یشناسنیزم اشکال یریگداشتن حداقل دانش الزم در رابطه با نحوه شکل ازمندیگردشگران ن دگاهیاز د یستیژئوتور

 و در رابطه با فرم و ستندین یغلب گردشگرها از جوامع علما که نیبه ا تیبا عنا نیاست. بنابرا یکیو ژئومورفولوژ

نظر کارشناسان نسبت به نظر گردشگرها  ندارند، یقیاطالعات دق تیموجود در سا یکیژئومورفولوژ یندهایرآف

ژئوپارک  کینمره را به  نیکه همه گردشگرها و کارشناسان باالتریدر صورت. بود خواهد یترشیب ازیامت یدارا

نمره کارشناسان و  یینها جهینت یبر مبنا نیشد. بنابرا خواهد130 ددع ییشاخص نمره نها نیبدهند، براساس ا

تا  70خوب، بین  70تا  40متوسط، بین  40تا  20پایین، بین  20صورت کمتر از به TEالگوی ارزیابی  گردشگرها،

 .[Asghari Saraskanroud et al., 2015]عالی خواهد بود  100تر از خوب و بیشخیلی 100

 

  پارک ملیمدل 

برای بررسی ژئوتوریسم در  2011در سال   1فیولت و سورپ پارک ملی برای نخستین بار توسط  یابیروش ارز

 ،یریگمنشا شکل اریبا توجه به چهار مع مناطق ژئوتوریستیروش  نیدر ا .شد یطراحهای ملی کشور فرانسه، پارک

 شدانتخاب  یابیجهت مطالعه و ارز یپارک مل نیاز ا یدسترس یکل تیو وضع یگردشگر ،ییایجغراف یپراکندگ

روش در مجموع بر اساس دو نرخ  نیدر ا هاتیو ژئومورفوسا سمیژئوتور یکل یابیارز نی(. بنابرا1391 ،ی)اروج

چون  یشامل موارد تواندیکه م باشدیم یریگمیجهت تصم یبانیپشت کی یتیری. نرخ مدردیگیصورت م یاصل

 ژه،یو یطیحفاظت مح یهاها و پروژه(، طرحرهیو غ یبندزمان رل،کنت ندی)مثل فرا یعلم ریها و تدابها، طرحبرنامه

 
1 - Fieullet & Sourp 
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 یتوسعه و اشاعه گردشگر ج،یترو یعموما برا ی. نرخ گردشگرباشدیم رهیو غ یریها و اطالعات تصوداده تیریمد

 نیمکمل در ا یها. ارزشردیقرار گ یمکمل مورد بررس یهاارزش دینرخ، با نیمحاسبه ا ی. براردیگیصورت م

و  یتیرینرخ مد یارهای(. مع2011، پو سور ولتی)ف باشدیم یروش شامل ارزش استفاده و ارزش فرهنگ

 ی(، شکل کل3. در جدول )کنندیم افتیرا در 1از صفر تا  یازیها در منطقه، امتآن ریبر حسب دامنه تاث یگردشگر

 شاخص آورده شده است: ریهر ز رهالزم دربا حاتیها و توضآن یدامنه ارزش ،یو گردشگر یتیرینرخ مد

 (2011)فیولت و سورب، و گردشگری  های نرخ مدیریتیها و دامنهارزش(: 3جدول )

 1 75/0 5/0 25/0 0 شاخص

 نرخ مدیریتی

 ارزش علمی

 تنها یک نوع نوع 2تا  1بین  نوع 4تا  3بین  نوع 5 نوع 7از  تربیش بودنکمیاب

های جغرافیای جذابیت

 دیرینه

 خیلی باال باال متوسط ضعیف بدون جذابیت

 خیلی باال باال متوسط ضعیف اصال نمایانگر بودن

 خیلی باال باال متوسط ضعیف اصال بافت، الگو، نمونه

 خیلی باال باال متوسط ضعیف اصال شناخت و ادراک علمی

 ارزش حفاظتی

 المللیبین ملی ایمنطقه محلی حفاظتبدون  سطح حفاظت اداری

 خیلی باال باال متوسط پایین بسیار پایین ظرفیت تحمل

 بسیار موثر موثر نسبی ضعیف بدون تاثیرات خاص یکیاکولوژ ترایتاث

 نرخ گردشگری

 ارزش فرهنگی

ی و مذهبینماد تیاهم  خیلی زیادارتباط  ارتباط زیاد ارتباط نسبی ارتباط ضعیف بدون ارتباط 

های متعدد اثرات و نمونه  نمونه و نشانه ضعیف  بدون اثر یا نشانه تاریخی اهمیت تاریخی

 تاریخی

 منبع 50بیش از  50تا  20بین  20تا  6بین  5تا  1بین  بدون منبع اهمیت ادبی و تاریخی

 ارزش استفاده

 نقطه 6بیش از  نقطه 6تا  4بین  نقطه 3تا  2 یک نقطه بدون نقطه دید تعداد نقاط دید

های هماهنگ با رنگ تباین رنگ

 محیط

های متفاوت و رنگ 

 مختلف

 های متضاد با محیطرنگ 

بیش از یک کیلومتر از  دسترسی

 یک جاده

تر از یک کیلومتر کم

 از یک

نزدیکی به جاده  نزدیکی به جاده محلی

 و راه

 نزدیکی به جاده و راه ملی

  ایمنطقه  جاده  

یکپارچگی و 

 نخوردگیدست

تا حدودی آسیب  خیلی آسیب دیده از بین رفته

 دیده

 نخورده و سالمدست کمی آسیب دیده

 ضعیف  متوسط  باال حساسیت و شکنندگی
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 هانتایج و یافته

 هادزیکمدل  جینتا

منطقه  های ارزش علمیکارشناسان در بین زیرشاخص دیدگاهاز  (، 4بر اساس نتایج به دست آمده از جدول ) 

دانش و شاخص  ازیامت نیترشیب 4 /85با مقدار  یکیتنوع در اشکال ژئومورفولوژ، سراندربند ورگه ژئوتوریستی

دانش از نظر سران دربند ورگهمنطقه گردشگری  یعبارته. باست کسب کردهترین امتیاز را کم 01/2با مقدار  علمی

 بر اساس سراندربند ورگهمنطقه  گردشگراناز نظر نتایج به دست آمده . است برخوردار یترکم تیاز اهمعلمی 

ی نادربودن در سطح ملترین امتیاز و از نظر شاخص بیش 83/0با مقدار  شاخص تنوع در اشکال ژئومورفولوژیکی

 .است کسب کردهترین امتیاز را کم 29/0با مقدار 

تنوع در اشکال شاخص از نظر  کنزقمنطقه ژئوتوریستی نظر کارشناسان،  با توجه به نتایج حاصله از

ترین امتیاز را کم 73/1با مقدار  نادربودن در سطح ملیترین امتیاز و شاخص بیش 11/3با مقدار ی ژئومورفولوژیک

 یندهایفرآ شگرینماشاخص  ژئوتوریستی کنزقمنطقه ، گردشگرانچنین از نظر . همبه خود اختصاص داده است

امتیاز را کسب ترین کم 21/0با مقدار  منافع آموزشیترین امتیاز و شاخص بیش 49/0با مقدار ی ژئومورفولوژیک

تنوع در اشکال از نظر کارشناسان، شاخص  ویالدرقهای ارزش علمی، منطقه . در بین زیرشاخصه استنمود

کسب ترین امتیاز را کم 39/2با مقدار  و شاخص منافع آموزشی ترین امتیازبیش 87/4با مقدار ی ژئومورفولوژیک

 83/0ی با مقدار تنوع در اشکال ژئومورفولوژیک شاخص از نظر الدرقیونیز منطقه  گردشگراناز نظر  .کرده است

ترین امتیاز را کسب کم 39/0با مقدار  و از نظر شاخص دانش علمیخود اختصاص داده است را به  ازیامت نیترشیب

 (.4جدول ) کرده است
 انو کارشناس گردشگرانمناطق مورد مطالعه با نظر  یارزش علم یهاشاخص یابیارز(: 4جدول )

 ویالدرق کنزق سراندربند ورگه هاها و زیر شاخصشاخص

 گردشگر کارشناس گردشگر کارشناس گردشگر کارشناس

 69/0 85/3 31/0 47/2 51/0 02/3 درسطح منطقه نادربودن

 71/0 99/3 22/0 23/2 49/0 05/3 (یبیعی)ب تیتمام

 80/0 36/4 49/0 29/2 74/0 45/4 یژئومورفولوژیک یندهایفرآ شگرینما

 83/0 87/4 48/0 11/3 83/0 85/4 یدر اشکال ژئومورفولوژیک تنوع

 43/0 56/2 27/0 61/2 37/0 51/2 یفرهنگ راثیهمراه با ارزش م یشناسنیزم یژگیو

 39/0 57/2 37/0 11/2 31/0 01/2 یعلم دانش

 43/0 39/2 21/0 13/2 41/0 53/2 یآموزش منافع

 79/0 39/4 27/0 73/1 29/0 90/2 یدر سطح مل نادربودن

 (1401منبع: نگارندگان، )
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از  سراندربندورگه ژئوتوریستی های مازاد، منطقهدر بین شاخص ارزش(، 5بر اساس نتایج حاصله از جدول )

 نظر ترین امتیاز را کسب کرده است و ازبیش 56/4با مقدار  و راه ارتباطی کارشناسان، از شاخص دسترسی دیدگاه

نتایج حاصله  است.را کسب کرده  ترین امتیازکم 59/1با مقدار  خوب( یها)مرتبط با داستان یریارزش تفسشاخص 

 82/0ی با مقدار و راه ارتباط یدسترساز شاخص  گردشگران در منطقه ژئوتوریستی دربندورگه سران دیدگاهاز 

 22/0با مقدار  خاص یفرهنگ یدادهایاز رو یبرخ یبرا یدهامکان سازمانترین امتیاز و از نظر شاخص بیش

از نظر کارشناسان، شاخص  کنزقمنطقه  دست آمدهبا توجه به نتایج به .خود اختصاص داده استترین امتیاز را به کم

با  خوب( یها)مرتبط با داستان یریارزش تفسترین امتیاز و شاخص بیش 86/4با مقدار  یو راه ارتباط یدسترس

 .کسب کرده استترین امتیاز را کم 20/1مقدار 

 80/0با مقدار  یو راه ارتباط یدسترسشاخص  نظر از کنزقنیز منطقه  گردشگراناز نظر  بر اساس نتایج حاصله

ترین امتیاز را کم 17/0با مقدار  یمحل یهاسکونتگاه یارتباط با توسعه اجتماع زانیمترین امتیاز و شاخص بیش

و راه  یدسترساز نظر کارشناسان، شاخص  ژئوتوریستی ویالدرقمنطقه با توجه به نتایج حاصله  .کسب کرده است

 44/2با مقدار  خوب( یها)مرتبط با داستان یریارزش تفسترین امتیاز و شاخص بیش 86/4ی با مقدار ارتباط

از نظر ای نامهات میدانی و پرسشبا توجه و بر اساس نتایج حاصله از مطالع. ه استترین امتیاز را به دست آوردکم

 زانیمترین امتیاز و از نظر شاخص بیش 97/0ی  و راه ارتباط یدسترساز شاخص  ویالدرقنیز منطقه  گردشگران

 (.5ترین امتیاز را به دست آورده است جدول )کم 41/0با مقدار  ی هنر یاز کارها یارتباط با برخ
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 و کارشناسانگردشگران مناطق مورد مطالعه با نظر  مازاد ایهارزش یهاشاخص یابی(: ارز5جدول )

 ویالدرق کنزق سراندربند ورگه هاو زیرشاخصها شاخص

 گردشگر کارشناس گردشگر کارشناس گردشگر کارشناس

 91/0 30/4 59/0 17/3 53/0 19/3 اندازچشم ارزش

 79/0 28/4 48/0 01/3 47/0 28/3 یکیاکولوژ ارزش

 92/0 62/4 44/0 61/2 67/0 59/3 در مقصد بودنشاخص

 67/0 46/3 30/0 87/1 51/0 37/2 سمیمحصول ژئوتور یتجرب یاجزا

 41/0 46/2 19/0 27/1 31/0 03/2 یهنر یاز کارها یارتباط با برخ زانیم

 56/0 95/2 17/0 26/1 41/0 43/2 یمحل یهاسکونتگاه یارتباط با توسعه اجتماع زانیم

 56/0 86/2 21/0 36/1 22/0 13/2 خاص یفرهنگ یدادهایاز رو یبرخ یبرا یدهسازمان امکان

 49/0 44/2 27/0 20/1 23/0 59/1 خوب( یها)مرتبط با داستان یریتفس ارزش

 79/0 01/4 71/0 42/3 71/0 19/3 یفرهنگ راثیو م یعیطبو اجزای عناصر وجود

 68/0 11/3 49/0 41/2 53/0 61/2 تیژئوساو نظم  تیریمد تیفیک

 79/0 17/4 51/0 23/2 57/0 11/3 یتیحما یهاسیو سرو امکانات

 97/0 86/4 80/0 11/4 82/0 56/4 یراه ارتباط ی ودسترس

 79/0 08/4 46/0 46/2 67/0 61/3 و نظاره دید تیقابل

 (1401منبع: نگارندگان، )

از نظر عوامل طبیعی در مقابل کاربری زمین  سراندربند ورگهی ژئومورفیک ریپذبیکارشناسان، آس دیدگاهبراساس 

پذیری در برابر از نظر آسیبسران دربند ورگهعبارتی منطقه را  کسب کرده است. به ترین امتیازبیش 46/2با میزان 

پذیری تجاری و آسیب ترین تهدید برخوردار بود و عوامل انسانیاز بیش 58/1ای با امتیاز فرآیندهای رودخانه

 آمد.شمار میتهدیدی بهسران دربند ورگهبرای منطقه  13/2با امتیاز خدماتی 

و بود  ژئوتوریستی کنزقپذیری در منطقه حداکثر آسیب 43/1ای با مقدار پذیری در برابر حرکات دامنهآسیب

یدی برای این منطقه تغییرات کاربری زمین تهدپذیری در برابر آسیب. کرده استتغییرات اساسی را ایجاد 

 رفت. شمار میژئومورفیک به

ترین تهدید را برخوردار دلیل قرارگیری در دسترس انسان از نظر عوامل انسانی بیشبه ویالدرقمنطقه گردشگری 

 68/1با امتیاز  های مهندسیاندازهای طبیعی و تبدیل آن به سازهپذیری در تغییر چشمو از نظر آسیب ه استبود

کنزق ، 17/37دربند ورگه سران با مقدار مناطق   (TE) توان ژئوتوریستی. شده استپذیری را شامل حداکثر آسیب

، توان جهانی به دست آمد. بر اساس مدل و مقایسه آن با مقدار استاندارد 47/53ویالدرق با مقدار و  46/26با مقدار 



 ابراهیم پور و همکاران                                

  

 

177 
 

از نظر ارزیابی کیفی توان  46/26با امتیاز  کنزقو منطقه  17/37با ارزش نهایی  دربندورگه سرانژئومورفیک 

رزیابی کیفی، از نظر ا 47/53با ارزش نهایی  ویالدرق ژئوتوریستی ولی منطقه برخوردار هستندژئومورفیکی متوسط 

 رفیکی خوبی را به خود اختصاص داده است.توان ژئومو

 نتایج مدل فیولت

دارای  ژئوتوریستی ویالدرق منطقهنرخ مدیریتی و نرخ گردشگری، از (، 6جدول )به دست آمده براساس نتایج 

ویالدرق از  باشد. به عبارتی منطقه ژئوتوریستیمیترین وضعیت مدیریتی در حوزه ژئوتوریسم بهترین و مناسب

شناساندن مناطق بکر و قابل  های مورد ارزیابی در مدل فیولت دارای شرایط مناسبی جهت توسعه ونظر زیرشاخص

واقع شده  سراندربند ورگهبعدی منطقه ژئوتوریستی  برداری در صنعت ژئوتوریسم برخوردار است. در رتبهبهره

چون ئومورفولوژیکی همکر ژدلیل قرارگیری در محورهای اصلی مواصالتی و دارا بودن مناطق باست زیرا به

چنین دارای اشکال ژئوتوریستی و در نهایت داشتن محوطه برای استقرار گردشگران از همهای متعدد و رودخانه

باشد. در رتبه سوم در بین مناطق جهت بهره برداری از پتانسیل های ژئوتوریستی دارا میاهمیت خاصی در 

ی و رودخانه متعددی امکان . زیرا این منطقه دارای غارهای تاریخقرار داردژئوتوریستی مورد مطالعه منطقه کنزق 

 (.6باشد جدول )گذاری را دارا میسرمایه

 با روش پارک ملی مناطق مورد مطالعه در شهرستانهای مناطق مورد مطالعه از نظر نرخ مدیریتی و نرخ گردشگری نتایج مجموعه ارزش: 6جدول 

 ویالدرق کنزق دربند ورگه سران مناطق مورد مطالعه

 75/0 75/0 25/0 بودنکمیاب

 75/0 75/0 5/0 های جغرافیای دیرینهجذابیت

 1 5/0 5/0 نمایانگر بودن

 75/0 5/0 5/0 بافت، الگو، نمونه

 5/0 5/0 5/0 شناخت و ادراک علمی

 25/0 5/0 5/0 اهمیت نمادی و مذهبی

 5/0 5/0 5/0 اهمیت تاریخی

 5/0 5/0 25/0 اهمیت ادبی و هنری

 75/0 5/0 5/0 تعداد نقاط دید

 75/0 5/0 25/0 تباین رنگ

 75/0 75/0 75/0 دسترسی

 5/0 5/0 25/0 نخوردگیدستیکپارچگی و 

 75/0 25/0 25/0 حساسیت و شکنندگی

 (1401)منبع: نگارندگان، 
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 و بحث گیرینتیجه

و مدل  یبا استفاده از مدل پارک مل نیشهرستان سرع یستیژئوتور یهالیپتانس ییشناساهدف از پژوهش حاضر 

ی و تنوع اشکال بر اساس شاخص دسترس ویالدرقمنطقه ژئتوریستی  بر اساس نتایج حاصله باشد.می کیهادز

مورد  یستیو نسبت به دو منطقه ژئوتور کردرا کسب  ازیامت نیترشیب ژئومورفیکی و فرایندهای ژئومورفولوژیکی

به خود اختصاص داده  یستیژئوتور یهایمندتوان یابیو ارز ییدر جهت شناسا یمناسب یمندتوان گریمطالعه د

نسبت  کیتنوع در اشکال ژئومورف ک،یژئومورف یهاتنوع ،یدسترس یهااز نظر شاخص الدرقویمنطقه  رایاست ز

به خود  یالمللنیو ب یامنطقه ،یجهت شناساندن در محدوده مل یمناسب یمندمورد مطالعه توان اطقمن ریبه سا

 جیو مازاد بر اساس نتا یعلم یهارشاخصیاز نظر ز ژئوتوریستی دربند ورگه سران منطقه .اختصاص داده است

برخوردار است  سمیدر جهت توسعه تور یترکم یمنداز توان ویالدرق یستینسبت به منطقه ژئوتور ک،یمدل هادز

 زانیم یرفاه یهارساختیو توسعه ز یارسانه غاتیاز نظر تبل ریاخ یهادر سال ویلالدرقنسبت به منطقه  رایز

 ازیامت ،یستیو ژئوتور کیژئومورف یمنداز نظر توان کنزقمنطقه  تیخود اختصاص داده است. درنها هرا ب یترکم

و  کیزئومورف یمندتوان نیترشیب ،یمدل پارک مل جیانتخود اختصاص داده است. بر اساس  را به یترکم

جهان مطالعات مشابهی مانند به خود اختصاص داده است.  منطقه ویالدرقرا  شهرستان سرعیندر  یستیژئوتور

تنوع  یهامحوطه یابیارز هیبر پا تهایژئوسا یگردشگر تیریها و مدتوان نییمنظور تب(، به1401و همکاران ) مندغیت

ند. پرداخت هالی( با استفاده از مدل برروزکوهیدر شهرستان ف یتنگه واش ی: منطقه گردشگری)مطالعه مورد ینیزم

و  یدسترس یهااستفاده از توان ،یتنگه واش سمیژئوتور تیریمد یکه مدل مطلوب برا دندیرس جهینت نیبه ا شانیا

و حفظ  یخدمات گردشگر تیو تقو یشناختنیمکمل و تنوع زم یهاارزش تیاستان و تقو یتیکانون جمع

است.  یقانون یهاو کنترل ییمشارکت روستا ،یعلم جیو ترو یکیزیدر کنار اعمال حفاظت ف ریتفس یتوانمند

در توسعه  زیگسل تبر تیحاصل از فعال کیاشکال ژئومورفولوژ یتوانمند یابی(، به ارز1401) نو همکارا یمیمق

عنوان را نه به زیکه گسل فعال تبر افتندیدست  جینتا نیبه ا شانیپرداختند. ا زایبا استفاده از روش پان سمیژئوتور

منطقه  یگردشگر یارتقا یبرا یعیفرصت طب کیبالقوه و  یطیتوان مح کیعنوان بلکه به ،یشگیهم دیتهد کی

استان  یریپذو رقابت یتوان گردشگر لیو تحل یابی(،  به ارز1401درآباد و همکاران ) یاریکرد. اسفند یمعرف

 نی( پرداختند. انیخلخال، سرع ر،ی: هی)مطالعه مورد کیهادز یکینامیبا استفاده از مدل پائوولوا و مدل د لیاردب

 یمناطق گردشگر رینسبت به سا یریپذاز نظر رقابت نیسرع یدند که منطقه گردشگریرس جهینت نیبه ا نیمحقق
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شود با . بنابراین پیشنهاد میداده است جذب گردشگر را به خود اختصاص یبرا یمناسب یهالیمورد مطالعه پتاس

شناسایی مناطق در خصوص اجرای دقیق قوانین گردشگری زمینه شکوفایی صنعت توریسم در مناطق مورد مطالعه 

 فراهم شود

 

 منابع

شهرستان  یستیژئوتور یهالیو پتانس هایتوانمند یابیو ارز ی. بررس1401درآباد، ف.، نظافت تکله، ب.  یاریاسفند

 ،11سال  ،یطیو مطالعات مح ایآلوارس، درآباد، نوران(. فصلنامه جغراف ی: روستاهای)مطالعه مورد نیسرع

 .130-147، 44شماره 

و  یتوان گردشگر لیو تحل یابی. ارز1401زاده، م.، پاسبان، ا.ح. درآباد، ف.، نظافت تکله، ب.، حسن یاریاسفند

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

 .5188-5201 ،3، شماره 7دوره  ست،یزطی(. مطالعات علوم محنیسرع

 یستیمناطق ژئوتور یریپذرقابت لیو تحل یستی. توان ژئوتور1399سراسکانرود، ص.، نظافت تکله، ب.  یغراص

 .3، شماره 35. دوره نیمنطقه سرع

بخش  ی: روستاهای)نمونه مورد ییروستا یگردشگر داریتوسعه پا یالگو نی. تدو1401زاده، ب. ب.، ابول ،یمانیا

 .108-121، 43شماره  ،11سال  ،یطیو مطالعات مح ایفصلنامه جغراف(. لیشهرستان اردب ریه

 برندةشیدربارة عوامل بازدارنده و پ ییجوامع روستا دگاهید لی. تحل1400م.ب.  زاده،یم.، مهد ،یب.، رحمت ،یمانیا

سال .  ییفضا یزیربرنامه ینامه علم. فصلریشهرستان ن ینمونه پژوهش: روستاها ،ییروستا یتوسعۀ گردشگر

 .95-116، 3شماره  ،11

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

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

 .312-332، 65شماره یی، ایعلوم جغراف یکاربرد

سنجش نگرش جامعه میزبان به تأثیرات اقتصـادی، اجتمـاعی و محیطزیسـتی توسـعه گردشگری. ، 1395. محسام، 

 45-60،  21،شماره  6مطالعه موردی: روستاهای بخش الریجـان شهرستان آمل، سال 



 3شماره 5دوره ،1401 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                             

180 
 

 یبندرتبه قیشرق تنگه هرمز از طر یسمیتوسعه ژئوتور یابی. ارز1400م.  ،یا.، مقصود ،یمی.، مقیزاده، حسن

-148، 1، شماره 10سال  ،یکم یژئومورفولوژ یهاتا جاسک(. پژوهش نابی)از م یژئومورفولوژیک یهاتیقابل

130. 

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

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

با توجه  لیاستان اردب یمناطق نمونه گردشگر یبند تی. اولو1401ا.  ،گبلو یانصار، ع ی،شجاع ی، م،رین یشاهد

 .653-637 ،(4)4 ی،و روابط انسان ای. جغرافیگردشگر داریتوسعه پا کردیجذب با رو لیبه پتانس

بر  دیژئوپارک با تاک جادیو ا سمیتوسعه ژئوتور ریتأث نیی. تب1399ج.  ،یوضیع یم.، جدار ،یط.، ثروت ،یصبور

 یزیر. فصلنامه مطالعات برنامهالنیاستان گ لمانیدرفک و د هیدر ناح داریپا یگردشگر یهاشاخص

 .1-17، 1، شماره 15. دوره یانسان یهاسکونتگاه

 هاگردشگری ژئوسایت -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

 یدرحال توسعه )نمونه مورد یدرکشورها یصنعت گردشگر ی. بررس1401. ریام ،یریام، آ ،ینیحس، ک ،یطاهر

 .368-360 ،(1)5, یو روابط انسان ایمغولستان(. جغراف

فصل  جانیشرق آذربا یشناختباستان یهای. بررس1397ب.  ،یک.، افخم زاده،یسوال، م.، رضالو، ر.، حاج زادهیعل

 .221-238، 2، شماره 10دوره  ،یشناس. مطالعات باستانلیاستان اردب ن،یاول؛ شمار شهرستان نم

 داریپا یتوسعه گردشگر یهایتوانمند یابی. ارز1401آ.  ،یاطیخ، ب ،نظافت تکله ، ط،یهمت م، ،ینیعابد

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 

. فصلنامه هالیمنتخب استان اصفهان با مدل بر یهاتیژئوسا یهایتوانمند یابی. ارز1398ر.  بخت،کیکامران، ح.، ن

 .64، شماره 18سال  ران،یا ییایانجمن جغراف یالمللنیو ب ژوهشیپ یعلم
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جغرافیا و  ن،ابه رهیافتی نوین در جذب گردشگرا. گردشگری هنری به مث1401. ع ،نوروزی، ل ، کالجیکوزه گر 

 .134-120(، 2)5، روابط انسانی

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

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

مناطق مستعد توسعه  یبندو پهنه یابی. ارز1396ع.  ،یمیم.، ابراه ،یکردستان یدونیح.، فر ان،یم.، گنجائ ،یمقصود

 ییاینامه جغراف. فصلکوایو کوبال لوسیجم، فاس یهابا استفاده از روش وانیدر شهرستان مر هاتیژئوسا

 .57، شماره 15سال  ،ی پژوهشیعلم ن،یسرزم
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