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 چکیده
 و رفولوژیکیوم شناسی،زمین هایجاذبه دارای که شودمی گفته توریسمی به و است توریسم و زمین واژه از ترکیبی مژئوتوریس      

 تحقیق این هدف. است مختلف هایجنبه از شناخت مستلزم ،مختلف مناطق در هاجاذبه این از بهینه و صحیح استفاده. است فرهنگی

 چشمه هفت ژئوتوریستی مناطق تحقیق این مطالعه مورد محدوده. است دیگر هم با مناطق ایسهمق و ایمنطقه ژئوتوریسم توان ارزیابی

 گردشگران تحقیق آماری جامعه. است ایمقایسه و یتحلیل -توصیفی نوع از تحقیق روش .باشدمی ارومیه بند دره و قاسملو دره نقده،

 و گردشگر نفر 93) نمونه انتخاب برای تصادفی گیرینمونه روش از و بوده تاطالعا آوریجمع روز در مطالعه مورد مناطق از بازدیدکننده

 مقایسه برای تشابه عدم ضریب مدل از و هادزیچ دینامیکی مدل از اطالعات تحلیل و تجزیه برای. است شده استفاده( کارشناس نفر 77

 با برابر ترتیب به چشمه هفت و قاسملو بند، دره ریستیژئوتو توان :آمده بدست نتایج اساس بر. گردید استفاده مطالعه مورد مناطق

 از برخی در نیز مناطق هایتفاوت و بوده متوسط حد در را مناطق ژئوتوریستی توان دهدمی نشان که است 17/97 و 39/91 ،71/99

 دید قابلیت شاخص در قاسملو و بند منطقه بین شباهت بیشترین. باشدمی زیاد ایمنطقه هایشباهت کلی حالت در و بوده هازیرشاخص

 مرتبط) تفسیری زشار شاخص، زیر در چشمه هفت و بند بین شباهت باالترین .باشدمی 7 و 76/7 ضریب با ترتیب به اندازچشم ارزش و

 .است 1/77 ضریب با (خوب هایداستان با
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 : مسأله بیان

 رشد .نمایدمی ایفا جهان کشورهای اقتصاد در مهمی نقش خود مدارانه توسعه هایویژگی با گردشگری      

: 7937 ،همکاران و جوزی) است مؤثر مدیریتی ریزیبرنامه و مناسب استراتژی نیازمند یکشور هر در گردشگری

1)،  .(Monavari et al, 2008: 28)روابط گسترش در مؤثر عوامل از یکی عنوان به گردشگری حاضر عصر در 

 فرهنگی، و تاریخی آثار هوا، و آب :قبیل از ای،ویژه امکانات نیازمند آن توسعه اما رود،می شمار به هاملت بین

 به عشرو مهم، امر این درك با کشورها .است تجهیزات و تامکانا ها،زیرساخت سنن، و آداب طبیعی، هایجاذبه

 در گردشگری (.771: 7913 سبحانی،) باشندمی گردشگر جذب منظور به مناسب تجهیزات و امکانات نمودن فراهم

 از مندیبهره و کارگیری به همچون جدیدتری و جدی بسیار هایعرصه وارد و گذاشته فراتر را پا اخیر یدهه

 فرهنگی و طبیعی نیروهای و روندها دربرگیرنده ریسمژئوتو .(7: 7911 مقدم، زند) است شده ژئوتوریسم هایتوانایی

 توسعه حلراه بهترین و است ژئوتوریسم ایجاد اساس و پایه فرهنگی، میراث و جغرافیایی تنوع .است جغرافیایی مکان

 دنابو انسان دخالت توسط کامالً و شده حفظ طبیعی میراث روستاها در زیرا ،رودمی شمار به روستاها خصوصاً مناطق

 تنوع ؛ددار وجود باالیی ژئوتوریستی هایتوان غربی آذربایجان استان در. (Luísa  et al, 2011: 281) است نشده

 ژئوتوریسم حوضه در نظیر کم مناطق از یکی به را منطقه این طبیعی و فرهنگی هایمیراث و اکولوژیک منابع قومی،

 ضروری آنها از یک هر توانمندی ارزیابی ژئوتوریسم منابع این از صحیح و بهینه استفاده جهت اما. است کرده تبدیل

 راهنمایی منطقه، هر ژئوتوریستی هایویژگی ارزیابی و شناسایی زیرا ؛است کارآمد و صحیح ریزیبرنامه هالزم و است

 مشخص را قبول قابل توسعه ظرفیت و زمینه خود، طبیعت ترتیب این به و است طبیعت با همگام توسعه تحقق برای

 .نمایدمی

 موقعیت قبیل؛ از متنوع محیطی و جغرافیایی شرایط از برخورداری با غربی  آذربایجان استان یگستره       

 هوایی و آب شرایط استان، شرق در هموار پست هایسرزمین و غرب در شیبپر و بلند ارتفاعات وجود افیایی،جغر

 رودهای وجود با مناسب هیدرولوژیکی وضعیت اورمیه، دریاچه وجود و جنوبی و شمالی کشیدگی دلیل به متفاوت

 و ساختمانی فلزی، مختلف عادنم تنوع آذرین، تا رسوبی ساخت از متفاوت ساختی زمین تنوع فصلی، و دائمی پرآب

 سوی از. خورد می چشم به مختلفی های رویشگاه همچنین و استان مختلف هایتاالب در زیاد زیستی تنوع فلزی،غیر

 در نظیر کم مناطق از یکی به را منطقه این طبیعی و فرهنگی هایمیراث و اکولوژیک منابع قومی، تنوع دیگر

 غربی، جانیآذربا استان در ژئوتوریسم توسعه راستای در است آن بر حاضر تحقیق لذا. است کرده تبدیل ژئوتوریسم

 قاسملو، دره ناحیه سه فرهنگی هایویژگی و اکولوژیک منابع از مناسب برداریبهره و آن توسعه برای ریزیبرنامه

 مورد ژئوتوریستی توان نظر از را نقده شهرستان در( بالغ یدّی) چشمه هفت و اورمیه شهرستان در( بند) چایی شهر

 .دهد قرار تطبیق و ارزیابی

 :تحقیق تجربی و نظری مبانی

: 7937 ،همکاران و غازی) است آمده پدید (گردشگری) سمتوری و (زمین) ژئو هایواژه ترکیب از ژئوتوریسم       

 ,Ghasemi et al) بوده کیژئومورفولوژی و شناسیزمین هایجاذبه دارای که شودمی گفته توریسمی به و( 23

 مکان شناسیزیبا و فرهنگی میراث شامل که ،کندمی حفظ را مکان یک جغرافیایی هویت و (1342 :2010

 شناخت و زمین علوم تشریح و تبیین برای نوین راهکاری ژئوتوریسم(. 19: 7911 رنجبر،) شدبامی نیز جغرافیایی

 و ،منطقه گردشگری توسعه سبب علمی آموزشی، نقش ایفای بر عالوه که ،است منطقه هر طبیعی هایسرمایه

 این در .(97: 7911 ،انهمکار و عفیفی) نمایدمی ارائه ژئوتوریسمی مناطق در پایدار توسعه برای را راهبردهایی



 461 4931/ بهار 41/ سال پنجم/ شماره ایریزی منطقهفصلنامه برنامه

 در سرزمین فرهنگی و اکولوژیکی پتانسیل از بهینه برداریبهره و انتخاب ضرورت دلیل به منطقه، توان ارزیابی راستا

 ،همکاران و قرخلو) است پایدار توسعة اصل به حصول منظور به محیطیزیست مدیریت و ریزیبرنامه مطالعات قالب

 و اجتماعی ،اقتصادی هایریزیبرنامه ایپایه مباحث از یکی عنوان به امروزه محیطی یهاتوان ارزیابی. (36: 7911

 جوییصرفه و عمرانی های پروژه شدن آمیزموفقیت زیست، محیط تعادل حفظ برای تالش .باشدمی محیطی زیست

 حوزه در اخیر هایلسا طی محیطی سنجیتوان به رویکرد دالیل ترینمهم از توانمی را اجرایی هایهزینه در

 متعددی مطالعات ژئوتوریسم با ارتباط در .(719: 7911 ،همکاران و بدری) نمود عنوان توریسم توسعه ریزیبرنامه

 .شودمی اشاره آنها از مورد چند به زیر در که است یافته انجام

 جهانگردی ابعاد در رستانال نمکی گنبدهای ژئوتوریستی هایجاذبه بررسی در( 7911) همکاران و عفیفی      

 هایجاذبه و داشته اشاره غیره و قارچی اشکال غارنمکی، کارستی، های چشمه نمکی، یخچال به آموزشی، و علمی

 دشت هایتوانمندی مطالعه در( 7911) زندمقدم. اندکرده ذکر منطقه ژئوتوریسم هایجاذبه از را الرستان طبیعی

 را ژئوتوریسم توسعه الزامات سمنان، استان پایدار توسعه در آن نقش و مرکزی نایرا بزرگ ژئوپارك عنوان به کویر

 با آشنایی و بومی غیر افراد بازدید زیان، و ضرر انواع کاهش و زیست محیط حفظ توسعه، در مردم مشارکت امنیت،

 هایجنبه از را یزد هایژئوتوپ هایجاذبه( 7911) همکاران و نوجوان .است نموده ذکر منطقه رسوم و آداب

 و دایکها یخچالی، سرگردان سنگهای یخچالی، عظیم هایسیرك آثار و نمودند مطالعه طبیعی و علمی فرهنگی،

 بعنوان را ایماسه هایبادرفت و یخچالی هایدره آثار جهانی، شهرت با هایمرمریت و هاگرانیت متعدد، هایسیرك

 پدیده این کرفتو، تاریخی غار بررسی در( 7913) دیگران و رخانیت .کردند معرفی ژئوتوریسم اصلی هایجاذبه

 مریم همچنین. کردند معرفی ژئوتوریسم سایت بعنوان فرهنگی و مرفولوژیکی ساختی، زمین هایجنبه از را طبیعی

 به و ددادن قرار مطالعه مورد گردشگری هایجاذبه و دسترسی کیفیت نظر از را کرفتو غار( 7913) همکاران و بیاتی

 باالیی موقعیت از همجوار هایسایت به نسبت دسترسی کیفیت نظر از ژئوتوریستی سایت این که رسیدند نتیجه این

 .است برخوردار ژئوتوریسم توسعه برای

 ی دریاچه جنوب در مرنجاب یمنطقه ژئومورفوتوریسم یتوسعه بندیپهنه در( 7937) همکاران و مقصودی       

 را شناسی زمین هایویژگی و جغرافیایی فاصله زیرساخت، توسعه فرسایش، ژئومورفولوژی، ن،زمی کاربری نمک

 ژئوتوریسم توانمندی( 7937) همکاران و قنبری ابوالفضل. کردند قلمداد منطقه ژئوتوریستی هایجاذبه بعنوان

 از مطالعه این در کندوان روستای. دانداده قرار ارزیابی مورد را کندوان روستای در موجود ژئومورفولوژیکی هایمکان

 نشان مطالعه این نتایج. است گردیده مطالعه فرهنگی و اقتصادی شناختی،زیبا اکولوژیکی، علمی، ارزش هایجنبه

 دیگری مطالعه. است بسیار اهمیت دارای دیگر هایجنبه به نسبت ژئوتوریستی نظر از سایت علمی ارزش که دهدمی

( 7937) همکاران و یمانی مطالعه به توانمی شده انجام هاژئومورفوسایت و ژئوتوریسمی هاییتقابل با ارتباط در که

 را منطقه تاریخی و باستانی آثار و ژئومورفولوژیکی هایلندفرم محققین مطالعه، این در نمود، اشاره سیمره منطقه در

 در باال توان دلیل به منطقه هایلندفرم که داد نشان آن نتایج. دادند قرار سنجش مورد اصلی متغیرهای بعنوان

 توانمندی از ورزشی و فرهنگی تاریخی، هایجاذبه وجود و شناختی زیبایی هایویژگی و زمین علوم آموزش زمینه

 همکاران و شایان. است نبوده موفق گردشگر جذب در هازیرساخت توسعه عدم جهت به ولی است برخوردار باالیی

 مطالعه مورد کومانسکو روش از استفاده با را کندوان تونل تا چالوس -کرج هایئومورفوسایتژ توانمندی( 7936)

 در سند یک عنوان به تواندمی ژئومورفوسایت هایتوانمندی بررسی که داد نشان تحقیق این نتایج. دادند قرار

 به را شناسایی کارت از تفادهاس روش پرالونگ. باشد گردشگری پایدار توسعه جهت محیطی مدیریت و ریزیبرنامه
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 گرفت قرار محققان گسترده توجه مورد که کرد ابداع ژئومورفولوژیکی هایمکان مدیریت و ارزیابی سند عنوان

(Pralong, 2005: 189 .)قرار بررسی مورد را پرتغال های ژئوپارك جمله از اروپا شناسی زمین هایمیراث بریلها 

 با همکاران و هادزیک(. (Brilha,J. 2009:10 کرد تدوین را هاژئوپارك از اظتحف برای الزم راهکارهای و داد

 های جاذبه در مطرح معیارهای ابتدا تحقیق این در کرداند تعیین را ها ژئوپارك ارزش دینامیکی مدل یک از استفاده

(. Hadžić et al, 2010, 23) گرفت قرار ارزیابی مورد معیارها این از یک هر سپس و تعیین مناطق ژئوتوریستی

 با را منطقه ژئوتوریستی هایویژگی الزار، کانیون ژئوتوریستی سنجی پتانسیل عنوان با خود تحقیق در 7نمانجا

 است باالیی ژئوتوریستی ارزش دارای منطقه این که رسید نتیجه این به و داد قرار ارزیابی مورد پرسشنامه از استفاده

(Nemanj, 2011, 103) .دیدگاه چهار از ژئوتوریسم که کردند بیان خود مطالعات در 6 جری و آنا کا،سوالرس 

 طبقه شناختی گونه .حفاظت و ژئوتوریسم دسترسی تعلیم، و آموزش علمی، تحقیقات برای: است اهمیت دارای

 ،هیدروژئولوژی تاریخ، شناسی، خاك ژئومورفولوژی، ژئوشیمی، :است زیر های حوزه شامل ژئوسایت از بندی

 معدنی ذخایر علم شناسی،چینه رسوب، پتروگرافی، شناسی،فسیل ،1پاالژئولوژی شناسی، کانی ،9کاسموژئولوژی

.(anna et al, 2010: 119) 
 :تحقیق روش

 و شناسیزمین هاینقشه توپوگرافی، هاینقشه از مطالعه مورد مناطق شناسایی جهت ابتدا تحقیق این در      

 مورد مناطق انتخاب مالك. است شده استفاده Google earth افزارنرم از همچنین و دستلن ایماهواره تصاویر

 مناطق جزو همچنین و بوده ژئوتوریستی هایویژگی دارای انتخابی مناطق اوالً که است بوده دلیل این به مطالعه

 ارزیابی مدل و بوده ایسهمقای و تحلیلی -توصیفی مطالعه روش. باشندمی غربی آذربایجان استان سطح در شاخص

-توریست نظر هم مدل این ،باشدمی( 6777) همکاران و هادزیچ دینامیک مدل نیز، مناطق ژئوتوریستی توانمندی

 همچنین. دهدمی قرار نظر مد ژئوتوریستی توان ارزیابی در را کارشناسان نظر هم و منطقه آن کننده بازدید های

 تجزیه هایداده. است شده استفاده تشابه عدم ضریب تکنیک از مناطق این ستیژئوتوری توان تطبیق و مقایسه جهت

 77 و رگردشگ 93 از پرسشنامه از استفاده با که است کارشناسان و گردشگران دیدگاه و نگرش هایداده تحلیل، و

 از استفاده با عهمطال مورد مناطق از یک هر ژئوتوریستی توان ابتدا تحقیق این در. است شده آوریجمع کارشناس

 مورد تشابه عدم ضریب تکنیک از استفاده با آمده بدست نتایج سپس و گرفت قرار ارزیابی مورد دینامیکی مدل

 . گرفت قرار تطبیق و مقایسه

  :دینامیکی مدل

 زیبایی تاریخی، اجتماعی، –فرهنگی شامل، عناصر چندین از یبیترک زمین میراث واژه دینامیکی مدل در       

 الهام منبع هاسایت ژئو و اندازهاچشم) هنرمندانه و فیزیولوژیکی سرگرمی، علمی، آموزشی، شناسی، باستان( منظر)

 ژئوتوریستی مکان هر اهمیت و ارزش. است شده تشکیل( اندبوده ها موزیسین و نویسندگان سازان، مجسمه نقاشان،

-آسیب میزان و( 6 شماره جدول) مازاد هایارزش( 7 شماره جدول) علمی ارزش  شاخص 9 وسیله به روش این در

 .گرددمی برآورد ژئوتوریستی مکان آن پذیری

 
 

                                                           
1
 - Nemanja 

2 - Solarska Anna,and Jary Zdzisław 

3 - cosmogeology 

4 - palaeogeography 
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 ژئوتوریستی مکان یک علمی ارزش های شاخصزیر -4  جدول

 اختصاری عالمت ها شاخص زیر ارزیابی مورد شاخص

 ارزش های شاخص

 علمی

 Ra ای منطقه سطح در بودن نادر
 In (عیبی بی)تمامیت

 Rp ژئومورفولوژیکی فرایندهای مایشگرن
 Dv ژئومورفولوژیکی اشکال در تنوع

 Ge فرهنگی میراث ارزش با همراه شناسی زمین دیگر ویژگیهای
 Kn علمی دانش
 (Ed آموزشی منافع

 Rn ملی سطح در بودن نادر

 .شود می برآورد زیر رابطه مبنای بر علمی ارزش
1- ScV = Im(Ra)xRa + Im(In)xIn + Im(Rp)xRp + Im(Dv)xDv + Im(Ge)xGe + Im(Kn)xKn + Im(Ed)xEd + 

Im(Rn)xRn 

 کدام هر اهمیت که مبنا این بر است متفاوتی وزنی ارزش دارای هاتوریست نظر با کارشناسان نظر مدل این در       

 3 تا یک از هاشاخهزیر از یک هر برای کارشناسان نظر و یک تا صفر از هاتوریست وسیله به( Im) هازیرشاخه از

 رابطه به توجه با ژئوتوریستی کانم علمی ارزش هاشاخهزیر از کدام هر کردنجمع با سپس شودمی داده امتیاز

 شماره جدول در آن هایشاخص زیر که است مازاد هایارزش تحقیق مدل بعدی شاخص. گرددمی تعیین 7 شماره

  .است شده آورده 6
 ژئوتوریستی مکان یک مازاد های ارزش های صشاخ زیر -2 جدول

 اختصاری عالمت ها شاخص زیر ارزیابی مورد شاخص

 های ارزش شاخص

 مازاد

 

 

 ScV انداز چشم ارزش
 Ec اکولوژیکی ارزش
 Ex مقصد در بودن شاخص

 ReD ژئوتوریسم محصول تجربی اجزای
 AW هنری کارهای از برخی با ارتباط میزان

 DLC محلی سکونتگاههای اجتماعی توسعه با اطارتب میزان
 OCE خاص فرهنگی رویدادهای از برخی برای سازماندهی امکان

 In (خوب های داستان با مرتبط)تفسیری ارزش
 Com فرهنگی میراث و طبیعی عناصر وجود

 Qu ژئوسایت مدیریت کیفیت
 Ess حمایتی های سرویس و امکانات

 Acc دسترسی

 Vi دید تقابلی

 .گرددمی ارزیابی 6 شماره رابطه براساس علمی شاخص مشابه دقیقا نیز شاخص این
2- AdV = Im(ScV)xScV + Im(Ec)xEc + Im(Ex)xEx + Im(ReD)xReD + Im(AW)xAW + 

Im(DLC)xDLC + Im(OCE)xOCE + Im(In)xIn + Im(Com)xCom + Im(Qu)xQu+ 

Im(Ess)x Ess + Im(Acc)xAcc + Im(Vi)xVi 
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 این در ولی ندارد زیرشاخصی هادزیک مدل در که است ژئوسایت پذیریآسیب میزان شاخص شاخص، آخرین        

 توجه با ایجداگانه هایشاخصزیر منطقه سه هر برای. گردد ارزیابی دقیق پذیریآسیب نتیجه که این برای تحقیق

 چشمه هفت و قاسملو منطقه ،توریستیژئو و دماتیخ -تجاری کارکرد بند توریستی منطقه -مناطق کارکردهای به

 از چشمه هفت یپذیرآسیب بیشترین که این به توجه با همچنین .گردید تعریف -دندار ژئوتوریستی کارکرد صرفاً

 با پذیریش آسیب هایشاخص .باشدمی هاچشمه شدگی خشک آن تبع به و زیرزمینی هایآب سطح آمدن پایین

 بنابراین ،است متفاوت ،باشدمی آن اندازچشم و ژئوتوریستی اشکال منطقه توریستی اذبهج بیشترین که قاسملو

 ارزیابی کارشناسان توسط صرفاً شاخص این. باشندمی متفاوت دیگر هم با منطقه سه هر پذیری آسیب هایشاخص

 نشان 3 عدد و پذیری آسیب میزان حداکثر دهنده نشان یک عدد .شودمی داده امتیاز 3 تا یک بین که شودمی

 (. 9)جدول شماره  .باشدمی پذیریآسیب برابر در ژئوسایت قوت حداکثر دهنده
 (چشمه هفت و قاسملو) ژئوسایت پذیری آسیب میزان ارزیابی های شاخص -9 جدول

 ها شاخص زیر مطالعه مورد شاخص

 بند پذیری آسیب

 اجتماعی و فرهنگی پذیری آسیب

 ماتیخد تجاری، پذیری آسیب

 اراضی کاربری تغییرات در پذیری آسیب

 ای دامنه حرکات مقابل در پذیری آسیب

 ایرودخانه فرایندهای مقابل در پذیری آسیب

 تجاری کاربریهای به آن تبدیل و کهن معماری تخریب مقابل در پذیری آسیب

 قاسملو پذیری آسیب

 ای رودخانه فرایندهای مقابل در پذیری آسیب

 ای دامنه حرکات مقابل در پذیری بآسی

 اجتماعی و فرهنگی پذیری آسیب

 هفت پذیری آسیب

 چشمه

 زیرزمینی های آب سطح آمدن پایین مقابل در پذیری آسیب

 اجتماعی و فرهنگی پذیری آسیب

 مهندسی ی سازه به آن تبدیل و طبیعی اندازهای چشم تغییر در پذیری آسیب

 به سایتژئو پذیری آسیب و فرعی های شاخص علمی، شاخص جمع بوسیله( TE) ریستیتو ارزیابی نهایی نتیجه

 :آید می بدست 9 شماره رابطه وسیله
 3- TE = ScV + AdV + Vu. 

 گیرندمی نظر در را منطقه آن کننده بازدید هایتوریست نظر هم و کارشناسان نظر که این جهت به اضرح مدل      

 از برخی. باشدمی مکان توریستی ارزش میزان و هاواقعیت با باالتری پذیری انعطاف و بقتطا بیشتر، ارجحیت دارای

 آن کنندگان بازدید و هاتوریست نظر بررسی که( اندازیچشم ارزش مثال برای) باشندمی موضوعی  هاشاخصزیر

 علمی، ارزش که اردد وجود زیادی هایشاخص روش این در. شود حاصل دقیقی نتیجه که شودمی باعث منطقه

 هایمکان توان سنجش برای. کندمی بررسی را عوامل سایر و فرهنگی اکولوژیکی، اندازی،چشم تاریخی، ارزش

 زمین اشکال گیریشکل نحوه با رابطه در الزم دانش حداقل داشتنن نیازمند گردشگران دیدگاه از ژئوتوریستی

 با رابطه در و نیستند علمی جوامع از هاتوریست اغلب که این به یتعنا با بنابراین. است ژئومورفولوژیکی و شناسی

 هاتوریست نظر به نسبت کارشناسان نظر ندارند دقیقی اطالعات سایت در موجود ژئومورفولوژیکی فرایندهای و فرم

 . بود خواهد بیشتری امتیاز دارای
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 نمره شاخص این اساس بر ،بدهند پارك ژئو یک برای را نمره باالترین کارشناسان و هاتوریست همه کهصورتی در    

 ارزیابی الگوی ،هاتوریست و کارشناسان نمره نهایی نتیجه مبنای بر توانمی بنابراین. شد خواهد 797 عدد نهایی

 .بود خواهد 1 شماره جدول بصورت
 مطالعه مورد منطقه ژئوتوریستی ارزش نهایی ارزیابی -1 جدول

 امتیاز  توریستی ارزش ارزیابی

 TE >777 (excellent) عالی

 17 < TE < 777 (admirable) خوب خیلی

 17< TE< 17 (well) خوب

 67< TE< 17 (mediocre) متوسط

 7<  TE< 67 (low) پایین

 :تشابه عدم ضریب مدل

 نسبی توزیع مدل این در. شودمی استفاده اقتصادی هایفعالیت مکانی توزیع نحوه مقایسه جهت شاخص این      

 عدد چقدر هر. است 777 تا صفر از شاخص این مقداری ارزش. شودمی مقایسه مجموعه زیر دو با مجموعه زیر

 دهنده نشان باشد نزدیکتر 777 به قدر هرچه و مشابه نسبی توزیع دهنده نشان ؛باشد نزدیکتر صفر به آمده بدست

 و تشابهات تطبیق جهت(. 29: 7937 ،همکاران و نیا تحکم) باشدمی مجموعه زیر دو تشابه عدم فضایی توزیع

 .  است زیر شرح به مدل کلی ساختار. گردید استفاده تشابه عدم ضریب مدل از مناطق بین ژئوتوریسم توان تفاوتهای

     I.D =                    

 شاخص کل مقدار  : نواحی تمام در مجموعه زیر هر کل مقدار :  شاخص زیر هر مقدار : 

 تا 17 متوسط، تشابه 17 تا 67 زیاد، تشابه 67 تا صفر بین مقدار فاصله. نواحی تمام در شاخص هر کل مقدار:  

 .است شده گرفته نظر در کم خیلی تشابه 27 از کمتر و کم مشابهت مقدار 27

 :مطالعه مورد مناطق معرفی

 و ارومیه شهرستانهای در و غربی آذربایجان استان سطح در تحقیق این مطالعه مورد مناطق که این با توجه با      

 .شود می پرداخته مناطق از یک هر جداگانه معرفی به ،اندشده واقع نقده

 91 و شرقی طول درجه 13 جغرافیایی صاتمخت با ارومیه، شهرستان مرکزی بخش توابع از ارومیه بند دره: بند دره

 سطح از روستا این ارتفاع. است شده واقع ارومیه شهر غربی جنوب کیلومتری 9 در شمالی، عرض دقیقه 63 و درجه

 مردم اصلی های تفرجگاه از یکی عنوان به و رسد می قرن سه از بیش به بند روستای قدمت. باشد می متر 7177 دریا

 رودخانه حاشیه های تفرجگاه به توانمی آن گردشگری و طبیعی های جاذبه ترین مهم از. رودیم شمار به ارومیه

 های قابلیت با شهرچای سد بند، زمستانی تفرجگاه و کوهستانی انداز چشم روستا، پیرامون باغات شهرچای،

 بند کارکرد ترینمهم رسدمی رنظ به عملکردی نظر از. کرد اشاره باغات داخل هایرستوران وجود و آبی های ورزش

  (.6 و 7 شماره اشکال. )باشد آن طبیعی هایجاذبه کنار در تجارتی -خدماتی کارکردهای حاضر حال در

 مساحتی با گردشگری منطقه این. است گرفته قرار اشنویه به ارومیه مسیر در دره این(: شهدا دره) قاسملو دره

 تا دقیقه 76 درجه 91 جغرافیائی مختصات با ارومیه شهرستان غربی نوبج کیلومتری 93 در هکتار هزار 93 حدود

 باراندوز هایرودخانه وجود. است گردیده واقع شرقی طول دقیقه 1 درجه13 در و شمالی عرض دقیقه 67 درجه 91
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 یاهیگ و جنگلی پوشش همچنین و کوچک و بزرگ متعدد هایچشمه و مختلف انهار و جویبارها و( قاسملو) شهدا و

 (. 6 و7 اشکال) .است ساخته مبدل گردشگری و تفریحی منطقه یک به وحوش زیستگاه بر عالوه را شهیدان دره

 قرارگرفته شمالی عرض دقیقه 92 و درجه 31 و شرقی طول دقیقه 66 و درجه 13 بین منطقه این :چشمه هفت

 6 در کوزگران، روستای نزدیکی در چشمه هفت .باشدمی معروف گوز یِدی به محلی زبان به چشمه هفت .است

 هایتفرجگاه از و گرفته قرار( یعقوب سلطان) یاغیب سولطان هایکوه دامنه در و نقده شرقی جنوب کیلومتری

 طریق از هاچشمه این آب که باشدمی آن در چشمه هفت وجود منطقه این نامگذاری علت .آیدمی حساب به منطقه

 (.6 و7 شماره اشکال). رددگمی مینتأ آن اطراف هایکوه

   
  شکل دسترسی  هایجاده و مطالعه مورد مناطق موقعیت -2 شکل -مطالعه مورد مناطق در ارتفاعی طبقات توزیع و ارتفاع رقومی مدل -4

 : تحقیق هاییافته

 هایشاخص یرز بین در که دهدمی نشان کارشناسان نظر از مناطق ژئوتوریستی علمی ارزش ارزیابی نتایج       

 هایفرایند نمایشگر و 21/9 مقدار با ایمنطقه سطح در بودن نادر شاخص نظر، از قاسملو دره علمی ارزش

 برای علمی دانش قابلیت شاخص، نظر از و است کرده کسب را امتیاز بیشترین 71/9 مقدار با ژئومورفولوژیکی

 از قاسملو دره ،کارشناسان نظر از عبارتی به. است وردهآ بدست را امتیاز کمترین 73/6 مقدار با دانشجویان آموزش

 شماره شکل). است برخوردار کمتری اهمیت از پیمایشی و میدانی بصورت ژئوتوریستی هایویژگی آموزش قابلیت

 زیر سایر به نسبت( 16/7) ژئومورفولوژیکی هایفرایند نمایشگر قابلیت دارای دره این نیز کنندگان بازدید نظر از. (9

 را امتیاز ترینپایین نیز( 99/7) ملی سطح در بودن نادر همچنین و باشدمی برخوردار بهتری وضعیت از هاشاخص

 فرایندهای نمایشگر که دهدمی نشان بند علمی ارزش هایشاخص زیر از کارشناسان ارزیابی نتایج .است کرده کسب

 زیر و است امتیاز بیشترین دارای 79/9 مقدار با ولوژیکیژئومورف اشکال در تنوع و 79/9 مقدار با فولوژیکیژئومور

. است کرده کسب را امتیاز کمترین 97/6 با( عیبی بی) تمامیت و 63/6 مقدار با ملی سطح در بودن نادر هایشاخص

 نشان هاشاخصزیر سایر به نسبت و است نادر( 17/7) امتیاز با ایمنطقه سطح در دره این کنندگانبازدید نظر از

 نظر از منطقه این اما. است برخوردار ژئوتوریستی نقاط سایر با مقایسه در استثنایی قابلیت از منطقه که دهدمی

 این از و باشدنمی باال پتانسیل دارای( 67/7) فرهنگی میراث ارزش با همراه شناسی زمین هایویژگی از هاتوریست

 .نیست برخوردار باالیی قابلیت از حیث
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 دهدمی نشان چشمه هفت ژئوتوریستی علمی ارزش هایشاخصزیر با ارتباط در کارشناسان نظر ارزیابی جنتای      

 امتیاز بیشترین 79/9 مقدار با ژئومورفولوژیکی هایفرایند نمایشگر و 3/9 مقدار با ژئومورفولوژیکی اشکال در تنوع که

 را امتیاز کمترین 6/7 با علمی دانش شاخص زیر و 7/7 مقدار با آموزشی منافع هایشاخصزیر و اندکرده کسب را

( 17/7) ژئومورفولوژیکی اشکال در تنوع منطقه این در نیز کنندگانبازدید نظر. (3 شماره جدول). است آورده بدست

  .است کرده کسب را رتبه ترینپایین( 7/7) ملی سطح در بودن نادر نظر از و اول رتبه در هاشاخصزیر سایر به نسبت
 کارشناسان و گانکننده بازدید نظر با مطالعه مورد مناطق  علمی ارزش های شاخص زیر ارزیابی -1 ولجد

 ها گویه

 بند چشمه هفت قاسملو

کارشناسا

 ن

بازدیدکنند

 گان

کارشنا

 سان

بازدیدکنند

 گان

کارشناسا

 ن
 بازدیدکنندگان

21/9 ای منطقه سطح در بودن نادر  33/7  6/7 9/7 32/6 17/7 

91/6 (عیبی بی) تمامیت  31/7  71/7 76/7 97/6 22/7 

71/9 فولوژیکی ژئومور های فرایند نمایشگر  16/7  79/9 23/7 79/9 19/7 

79/9 ژئومورفولوژیکی اشکال در تنوع  33/7  3/9 17/7 79/9 13/7 

 با همراه شناسی زمین هایویژگی

 فرهنگی میراث ارزش
39/6  93/7  3/7 31/7 92/6 67/7 

73/6 علمی دانش  36/7  6/7 72/7 11/6 12/7 

63/6 آموزشی عبمنا  39/7  7/7 73/7 32/6 91/7 

99/7 63/6 ملی سطح در بودن نادر  13/7 77/7 63/6 22/7 

 3/7 21/6 92/7 33/7 39/7 21/6 میانگین
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 کارشناسان نظر با مطالعه مورد مناطق  علمی ارزش های زیرشاخص ارزیابی -9 شکل

 مقدار با اندازچشم ارزش که دهدمی نشان قاسملو دره مازاد ارزش هایشاخصزیر از کارشناسان ارزیابی تایجن        

 هایسرویس و امکانات هایشاخصزیر و نداکرده کسب را امتیاز بیشترین 17/9 مقدار با اکولوژیکی ارزش و 31/9

 از برخی برای سازماندهی امکان و محلی هایسکونتگاه اجتماعی توسعه با ارتباط میزان ،91/7 مقدار با حمایتی

 ارزش دره این در نیز کنندگانبازدید نظر از. دانگرفته قرار آخر رتبه در31/7 مقدار با خاص فرهنگی رویدادهای

 و ندبرخوردار بهتری وضعیت از هاشاخص زیر سایر به نسبت 17/7 دید قابلیت شاخصزیر و 11/7 مقدار با اندازچشم



....ارزیابی توان تطبیقی گردشگری منطقه ای با تأکید بر ژئوتوریسم          412 

 .اندآورده بدست را امتیاز ترینپایین 1/7 مقدار با دسترسی و 1/7 مقدار با هنری کارهای از برخی با ارتباط نمیزا

 9/1 مقدار با اندازچشم ارزش که دهدمی نشان چشمه هفت مازاد ارزش هایشاخص زیر از کارشناسان ارزیابی نتایج

 توسعه با ارتباط میزان هایشاخصیرز و است باالیی امتیاز دارای 3/9 مقدار با دسترسی و اکولوژیکی ارزش و

 دارای 6/6 مقدار با( خوب هایداستان با مرتبط) تفسیری ارزش و 2/7 مقدار با محلی هایسکونتگاه اجتماعی

 و( 31/7) فرهنگی میراث و طبیعی عناصر وجود چشمه تهف در نیز نکنندگابازدید نظر از. است امتیاز مترینک

 ترینپایین در( 73/7) مقصد در بودن شاخص و اول رتبه در هاشاخصزیر سایر هب نسبت( 16/7) اندازچشم ارزش

 نشان بند ژئوتوریستی علمی ارزش هایشاخصزیر با ارتباط در کارشناسان نظر ارزیابی نتایج .است گرفته قرار رتبه

 71/1 مقدار با دسترسی نظر از و 67/1 مقدار با محلی هایسکونتگاه اجتماعی توسعه با ارتباط میزان که ددهمی

 با مرتبط) تفسیری ارزش شاخصزیر و 1/7 مقدار با ژئوسایت مدیریت کیفیت و اندکرده کسب را امتیاز بیشترین

-چشم ارزش از منطقه این نیز کنندگانبازدید رنظ از .است کرده کسب را امتیاز کمترین 61/6 با (خوب هایداستان

-داستان با مرتبط)  تفسیری ارزش نظر از و اول رتبه در هاشاخصزیر سایر به نسبت( 12/7) دسترسی نظر از و انداز

 (. 2 شماره جدول) .است گرفته قرار رتبه ترینپایین در( 67/7) ( خوب های
 کارشناسان و گان کننده بازدید نظر اب مازاد ارزش های شاخص زیر ارزیابی -6 جدول

 ها گویه
 بند چشمه هفت قاسملو

 بازدیدکنندگان کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان بازدیدکنندگان کارشناسان

 12/7 21/9 9/1 16/7 31/9 17/7 انداز چشم ارزش

 12/7 17/9 3/9 11/7 17/9 23/7 اکولوژیکی ارزش

 29/7 13/6 2/7 73/7 63/9 23/7 مقصد در بودن شاخص

 92/7 11/6 6/6 17/7 11/6 11/7 ژئوتوریسم محصول تجربی اجزای

 کارهای از برخی با ارتباط میزان

 هنری
1/7 37/6 13/7 79/6 23/6 12/7 

 اجتماعی توسعه با ارتباط میزان

 محلی های سکونتگاه
33/7 31/7 9/7 2/7 67/1 22/7 

 از برخی برای سازماندهی امکان

 خاص فرهنگی هایرویداد
31/7 31/7 1/7 7/9 69/9 63/7 

 داستان با مرتبط) تفسیری ارزش

 ( خوب های
37/7 97/6 67/7 1/6 61/6 67/7 

 میراث و طبیعی عناصر وجود

 فرهنگی
39/7 17/6 37/7 2/9 19/6 63/7 

 61/7 1/7 3/7 2/7 11/6 93/7 ژئوسایت مدیریت کیفیت

 13/7 21/6 9 37/7 91/7 96/7 حمایتی های سرویس و امکانات

 12/7 71/1 3/9 33/7 11/9 1/7 دسترسی

 29/7 17/9 7/9 1/7 91/9 11/7 دید قابلیت
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 نظر نتایج اساس بر. است طبیعی و فرهنگی ماهیت دارای ژئوتوریسم پذیریآسیب بر ثرمؤ عوامل و هاچالش         

 امتیاز باالترین پذیریآسیب میزان بیشترین با 7/9 امتیاز با ایرودخانه فرایندهای مقابل در ذیریپآسیب کارشناسان

 نظر از و کندمی تهدید( امتیاز 1/6) ایدامنه حرکات پذیریآسیب را بند پایداری عبارتی به است کرده کسب را



 419 4931/ بهار 41/ سال پنجم/ شماره ایریزی منطقهفصلنامه برنامه

 تهدیدات .رودمی شمار به سایتژئو یبرا تهدیدی که است( 6/6) خدماتی تجاری، پذیریآسیب انسانی عوامل

 و 7/1 امتیاز با یادامنه حرکات مقابل در پذیریآسیب. گیردمی منشاء طبیعی عوامل از بیشتر قاسملو دره پایداری

 عوامل نظر از و رودمی شمار به منطقه این تهدیدات ترینعمده 1/9 ایرودخانه فرایندهای مقابل در پذیریآسیب

 ژئوتوریسم برای تهدیدی تواندمی که است منطقه این در واقع روستاهای اجتماعی و فرهنگی ذیریپآسیب انسانی

 است، انسان جانب از تهدیدات بیشترین آن گیریقرار یتموقع جهت به چشمه هفت منطقه .آید شمار به منطقه

 یسازه به آن تبدیل و طبیعی ایاندازهچشم تغییر در پذیریآسیب و 7/1 امتیاز با اجتماعی و فرهنگی پذیریآسیب

 عامل ترینمهم طبیعی نظر از همچنین. است ژئوتوریستی منطقه این تهدید منبع ترینمهم 1/9 امتیاز با مهندسی

 زیرزمینی هایآب هایسفره سطح رفتن پایین که باشدمی نییزیرزم هایآب سطح کاهش منطقه این پذیریآسیب

 (. 1 شماره جدول) .رودمی بین از نیز منطقه توریستی عامل ترینمهم و گشته هاچشمه شدن خشک باعث
 مناطق پذیری آسیب هایزیرشاخص -1 جدول

 کارشناسان امتیاز ها شاخص زیر مطالعه مورد شاخص

 بند پذیری آسیب میزان

 3/7 اجتماعی و فرهنگی تغیرات

 6/6 خدماتی تجاری، پذیری آسیب

 7/7 اراضی ریکارب تغییرات در پذیری آسیب

 1/6 ای دامنه حرکات مقابل در پذیری آسیب

 7/9 ایرودخانه فرایندهای مقابل در پذیری آسیب

 7 تجاری کاربری به آن تبدیل و کهن معماری تخریب مقابل در پذیری آسیب

 پذیری آسیب میزان

 قاسملو

 1/9 ای رودخانه فرایندهای مقابل در پذیری آسیب

 ¼ ای دامنه حرکات قابلم در پذیری آسیب
 6/9 اجتماعی و فرهنگی پذیری آسیب

 پذیری آسیب میزان

 چشمه هفت

 7/7 زیرزمینی های آب سطح آمدن پایین مقابل در پذیری آسیب

 ¼ اجتماعی و فرهنگی پذیری آسیب
 1/9 مهندسی سازه به آن تبدیل و طبیعی اندازهای چشم تغییر در پذیری آسیب
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 بند، دره ژئوتوریستی توان نتایج اساس بر. گردید استفاده( TE) رابطه از ژئوتوریستی توان نهایی ارزیابی جهت       

 مقدار با آن مقایسه و مدل اساس بر. آمد بدست  17/97 و 39/91 ،71/99 با برابر ترتیب به چشمه هفت و قاسملو

 از یک هر برای ژئوتوریسم متوسط توان از نشان که ،است گرفته قرار 17 تا 97 بین حد در توریسمژئو توان استاندارد

 (.1 شماره جدول) .باشدمی مناطق
 مطالعه مورد مناطق ژئوتوریستی نهایی ارزش -1 جدول

 کیفی ارزیابی (TE) نهایی ارزش Scv Adv Vu مطالعه مورد منطقه

 متوسط 71/99 77/6 77/67 33/77 بند دره

 متوسط 39/91 1/9 3/67 39/76 قاسملو دره

 متوسط 17/97 6812 67/66 11/2 چشمه هفت

 . 7936 تحقیق، تحلیلی های یافته: منبع                         

 :ژئوتوریسمی نظر از مناطق هایتفاوت و تشابهات
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 دره بین تفاوت که دهدمی نشان ناطقم از یک هر در علمی ارزش شاخص برای تشابه عدم ضریب مدل نتایج      

 دیگر منطقه دو از ترپایین نقده چشمه هفت ژئوتوریستی علمی ارزش متوسط ولی نیست زیاد چندان بند و قاسملو

 در هاییتفاوت ژئوتوریستی علمی ارزش پتانسیل کارشناسان نظر از منطقه سه برای علمی ارزش ارزیابی نتایج. است

 این که است آن دهنده نشان 21/6 بند ،21/6 قاسملو دره برای علمی ارزش شاخص میانگین. دارد وجود مناطق بین

 دیدگاه از نقده چشمه هفت برای علمی ارزش شاخص میانگین. ندارند همدیگر با چندانی تفاوت منطقه دو

 . باشدمی دیگر منطقه دو با ژئوتوریستی مرکز این تفاوت بیانگر که است 33/7 با برابر کارشناسان

 توان میانگین. است کارشناسان نظر همانند تقریباً ژئوتوریسم ایمنطقه توان هایتفاوت گردشگران دیدگاه از        

 نتایج. است 3/7 و 92/7 ،39/7 با برابر ترتیب به چشمه هفت و بند قاسملو، دره برای کارشناسان نظر از علمی ارزش

 دو با نقده چشمه هفت و ندارد وجود عمیقی تفاوت بند با قاسملو دره بین گردشگران نظر از که دهدمی نشان

. باشدمی 71/7 چشمه هفت با بند ،71/7 چشمه هفت با ، 79/7 بند با قاسملو دره تفاوت. است متفاوت دیگر منطقه

 زیادی تفاوت دبن با قاسملو دره که دهدمی نشان تشابه عدم ضریب مدل از استفاده با هاتتشاب و هاتفاوت ارزیابی

-زمین هایویژگی و 99/3 تشابه عدم ضریب با ملی سطح در بودن نادر هایشاخص زیر در تفاوت باالترین. ندارد

 ضریب با آموزشی منابع منطقه دو این شباهت بیشترین. است 61/1 ضریب با فرهنگی میراث ارزش با همراه شناسی

. است بند دره به نسبت آنها باالی تفاوت از نشان چشمه هفت با قاسملو دره تطبیقی ارزیابی نتایج. است 61/7

 سطح در بودن نادر در تفاوت بیشترین که دهدمی نشان منطقه دو این بین در علمی ارزش هایشاخص زیر مقایسه

 را منطقه دو این که باشدمی 16/61 ضریب با تمامیت شاخص زیر آن از بعد است 63/21 تشابه عدم ضریب با ملی

 بیشترین دارای 79/77 ضریب با آموزشی منابع شاخص زیر منطقه دو این در اما. است ساخته همدیگر از فاوتمت

 دو این که است امر این گویای نتایج. است زیاد نیز چشمه هفت با بند ژئوتوریستی منطقه بین تفاوت. است شباهت

 ضریب با ژئومرفولوژیکی اشکال در تنوع و 39/71 ضریب با ملی سطح در بودن نادر هایشاخص زیر در منطقه

 بیشترین 17/77 ضریب با ژئومورفولوژیکی فرایندهای نمایشگر شاخص زیر در و است تفاوت بیشترین دارای 12/71

 (.3 جدول شماره) .دارند را شباهت
 مناطق علمی ارزش هایزیرشاخص تطبیقی مقایسه -3 جدول

 ها گویه

I.D  
 (بند و قاسملو بین)

I.D (و قاسملو ینب 

 (چشمه هفت
I.D  

 (چشمه هفت و بند بین)

 مقدار
 میزان

 تشابه
 مقدار

 میزان

 تشابه
 تشابه میزان مقدار

 زیاد 11/76 زیاد 92/71 زیاد 61/6 ای منطقه سطح در بودن نادر

 زیاد 71/73 متوسط 16/61 زیاد 91/9 (عیبی بی) تمامیت

 زیاد 17/77 زیاد 6/71 یادز 13/3 فولوژیکی ژئومور های فرایند نمایشگر

 زیاد 12/71 زیاد 63/73 زیاد 91/6 ژئومورفولوژیکی اشکال در تنوع

 با همراه شناسی زمین های ویژگی

 فرهنگی میراث ارزش
 زیاد 23/76 زیاد 33/72 زیاد 61/1

 زیاد 67/79 زیاد 13/71 زیاد 6/7 علمی دانش

 زیاد 71/77 زیاد 79/77 زیاد 61/7 آموزشی منابع

 زیاد 39/71 کم خیلی 63/21 زیاد 99/3 ملی سطح در بودن نادر
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 با قاسملو دره که دهدمی نشان مطالعه مورد منطقه سه در ژئوتوریسم مازاد ارزش شاخص تشابه عدم مقایسه         

-سرویس و امکانات هایشاخص زیر در تفاوت بیشترین. دارند همدیگر با زیادی هایمشابهت نیز شاخص این در بند

 63/77 ضریب با محلی هایسکونتگاه اجتماعی توسعه با ارتباط میزان و 13/76 تشابه عدم ضریب با حمایتی های

 توجه با. باشدمی 7 و 76/7 ضریب با ترتیب به اندازچشم ارزش و دید قابلیت منطقه دو این شباهت بیشترین. است

 این بین در هاشاخص زیر مقایسه. دارد وجود یباالی تفاوت ،چشمه هفت با قاسملو دره بین مازاد زیرشاخص نتایج به

 عدم ضریب با محلی هایسکونتگاه اجتماعی توسعه با ارتباط میزان در تفاوت بیشترین که دهدمی نشان منطقه دو

 متفاوت را منطقه دو این که است 13/77 ضریب با قصدم در بودن شاخص ،زیرشاخص آن از بعد .است 33/27 تشابه

 .است شباهت بیشترین دارای2/7 ضریب با دید قابلیت شاخص زیر ،منطقه دو این در. است ساخته

 نشان نتایج. است زیاد هاشاخص زیر از برخی در نیز چشمه هفت با بند ژئوتوریستی منطقه بین تفاوتبنابراین       

 توسعه با ارتباط میزان و 97/67 ضریب با مقصد در بودن شاخص ،هایشاخص زیر در نطقهم دو این که دهدمی

 مرتبط) تفسیری ارزش ،شاخص زیر در و است تفاوت بیشترین دارای 76/73 ضریب با محلی هایسکونتگاه اجتماعی

 (77)جدول شماره  .دارند را شباهت بیشترین 1/77 ضریب با (خوب ایه داستان با
 مناطق مازاد ارزش هایشاخص زیر تطبیقی مقایسه -41 جدول

 ها گویه

I.D (قاسملو بین 

 (بند و

I.D (و قاسملو بین 

 (چشمه هفت

I.D (و بند بین 

 (چشمه هفت

 مقدار
 میزان

 تشابه
 مقدار

 میزان

 تشابه
 مقدار

 میزان

 تشابه

 زیاد 3/7 زیاد 13/7 زیاد 7 انداز چشم ارزش

 زیاد 13/2 زیاد 1/1 زیاد 71/1 اکولوژیکی ارزش

 متوسط 9/67 زیاد 13/77 زیاد 67/6 مقصد در بودن شاخص

 زیاد 3/6 زیاد 29/7 زیاد 63/7 ژئوتوریسم محصول تجربی اجزای

 زیاد 36/9 زیاد 32/1 زیاد 11/9 هنری کارهای از برخی با ارتباط میزان

 زیاد 76/73 کم خیلی 33/27 زیاد 63/77 محلی های سکونتگاه اجتماعی توسعه با ارتباط میزان

 زیاد 72/77 زیاد 37/77 زیاد 16/6 خاص فرهنگی رویدادهای از برخی برای سازماندهی امکان

 زیاد 23/7 زیاد 19/1 زیاد 2/3 ( خوب های داستان با مرتبط) تفسیری ارزش

 زیاد 13/73 زیاد 99/72 زیاد 11/1 فرهنگی میراث و طبیعی عناصر وجود

 زیاد 63/1 زیاد 11/77 زیاد 37/1 ایتژئوس مدیریت کیفیت

 زیاد 31/7 زیاد 11/1 زیاد 13/76 حمایتی های سرویس و امکانات

 زیاد 73/3 زیاد 91/1 زیاد 31/6 دسترسی

 زیاد 31/7 زیاد 2/7 زیاد 76/7 دید قابلیت

 . 7936 تحقیق، تحلیلی های یافته: منبع

 :گیرینتیجه

را ( قاسملو دره و بند دره چشمه، هفت) منطقه سه در ژئوتوریستی هایتفاوت که بود این پی در تحقیق این       

 هایجاذبه در ثرمؤ مورفوژنتیک هایویژگی با تنها نه گردید سعی هاشاخص تعریف در .بدهد قرار ارزیابی مورد

 انتخاب در. باشند هماهنگ نیز مناطق فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، شرایط با بلکه ،باشند داشته همخوانی توریستی

-آسیب بحث در بنابراین. است شده استفاده مختلف منابع در ژئوتوریسم تعریف از بیشتر شده استفاده هایشاخص
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 نشانه را منطقه توریستی ثقل نقطه دقیقاً هاتفاوت این و داشته تفاوت دیگر هم با منطقه سه هایشاخص ،پذیری

 هدف چون تحقیق این در همچنین. کند بیان مطالعه مورد منطقه از را عیتواق به نزدیک تحلیل تواندمی و گیردمی

  ضریب مدل از بنابراین .کند بیان را مناطق بین هایتفاوت تواندنمی هاشاخص تحلیل صرفاً ،بود ایمنطقه تحلیل

. شد تفادهاس هادزیک مدل در شده مطرح هایشاخص در ایمنطقه تشابهات و هاتفاوت تحلیل جهت تشابه عدم

 بسیار تشابهات دارای ژئوتوریسم هزحو در ایمنطقه توان لحاظ به منطقه سه که داد نشان تحقیق این نتایج تحلیل

 .کندمی پیدا مفهوم و معنی دیگر منطقه دو با چشمه هفت بین هاشاخص از برخی در صرفاً هاتفاوت و هستند باالیی

 این نتایج. هستند ژئوتوریسم لحاظ به متوسطی پتانسیل دارای منطقه سه که داد نشان مدل تحلیل همچنین

 نحوه و رویکرد شناسایی ای،منطقه هایتفاوت شناخت جهت در سرزمین آمایش هایریزیبرنامه در تواندمی تحقیق

 شناسایی ،دیگرهم به نسبت گروه دو هایتفاوت تحلیل و توریسم حوضه به نسبت متخصصین و هاتوریست نگرش

 گردشگر، جذب لحاظ به ایمنطقه هایاذبهج ترینمهم تحلیل مناطق، از یک هر در موجود هایکاستی و هاضعف

 و خدماتی رویکردهای ضعف و امکانات تحلیل آن، از ناشی هایضعف و مناطق مدیریتی رویکرد مقایسه و تحلیل

 ریزیبرنامه بحث در تحقیق نتایج چنینهم. باشد سودمند مناطق ژنتیک اساس بر مدلی ارائه و حمایتی امکانات

 . کندمی کیدتأ مناطق واقعی هایپتانسیل شناسایی جهت به باال به پایین ریزیبرنامهبر  ؛ایمنطقه

 : مأخذ و منابع

 مطالعه) روستایی عمران در محیطی هایتوان ارزیابی» :(7911) قنبری صادق جعفر و سیدعلی بدری، .7

 .719-713 صصتهران،  ،31 شماره جغرافیایی، های پژوهش ،«(شیر عجب چای قلعه رود حوضهی: مورد

 از گیری بهره در نو رویکردی ژئوتوریسم» :(7913) زاده قادری هانا و هیمن شهابی، مریم، خطیبی، بیاتی .6

اهر،  ،63 شماره دهم، سال جغرافیایی، فضای مجله ،«کردستان استان کرفتو غار ژئومورفولوژیکی های جاذبه

 .61-37صص

 دیدگاه از کرفتو تاریخی غار بررسی» :(7913) فر بدری منصور و ندا بهاروند، ساالر، محمد ترخانی، .9

 .73-61 صصالهیجان،  اول، شماره سوم، سال منابع، و زمین فصلنامه ،«ژئوتوریسم

 منظور به دزفول بوالحسن منطقه اکولوژیکی توان ارزیابی» :(7937) مجد مرادی نسرین و علی سید جوزی، .1

 ،9 شماره ،دوم سال توسعه، و زیست محیطفصلنامه  « ، SMITHروش به گردشگری کاربری استقرار

 .1-71 صصتهران، 

 و یشهر ریزی برنامه بر کیدتأ با جغرافیا در مدل کاربرد :(7937) موسوی میرنجف و حسن نیا، حکمت .3

 ، چاپ دوم، یزد.نوین علم انتشارات ای،ناحیه

-چشم فصلنامه ،«مهران شهرستان آباد صالح زینگان تنگ ژئوتوریستی قابلیتهای» :(7911) محسن رنجبر، .2

 .17-37 صصرشت،  ،3 شماره چهارم، سال جغرافیایی، انداز

 و مرکزی ایران بزرگ ژئوپارك عنوان به کویر دشت توانمندیهای بررسی» :(7911) محمدرضا مقدم، زند .1

 مالیر،  ،2 شمارهسال دوم،  ،محیط آمایش جغرافیایی فصلنامه ،«سمنان استان پایدار ی توسعه در آن نقش

 .7-67صص

 توسعه منظور به خوانسار شهرستان محیطی توان ارزیابی» :(7913) نوری اله سیدهدایت و زهرا سلطانی، .1

 .11-777صصمشهد،  ،33 شماره جغرافیایی، تحقیقات فصلنامه ،«توریسم
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 توسعه توانمندی ارزیابی» :(7936) فضلی نفیصه و غالمرضا زارع، ،معصومه صفار، بنی سیاوش، شایان، .3

 مسیر های ژئومورفوسایت: موردی مطالعه) کومانسکو روش بر کیدتأ با ها ژئومورفوسایت پایدار گردشگری

 ،3 شماره دوم، سال گردشگری، توسعه و ریزی برنامه مجله ،«(کندوان تونل تا چالوس -کرج گردشگری

 .11-39 صصساری، 

 نمکی گنبدهای ژئوتوریستی های جاذبه بررسی» :(7911) قنبری عبدالرسول و محمدابراهیم ،عفیفی .77

 .97-11 صصالرستان،  ،2 شماره دوم، سال ،طبیعی جغرافیای نامه فصل ،«الرستان

، آگرا نشر همکاری با لویه نشر، اجتماعی تغییرات شناسی جامعه :(7913) ابراهیمی عادل و غالمرضا غفاری، .77

 .تهران تم،هف چاپ

 توان ارزیابی» :(7911) سبکبار فرجی حسنعلی و محمدجواد امیری، رضا،حمید خباز، پور مهدی، قرخلو، .76

 ،«جغرافیایی اطالعات سامانه از استفاده با شهری توسعة بالقوه نقاط تعیین جهت قزوین منطقة اکولوژیک

 .37-21 صصاصفهان،  ،6 شمار ،7 سال ای، منطقه و شهری پژوهشهای و مطالعاتفصلنامه 

 مکانهای گردشگری زمین توانمندی ارزیابی» :(7937) قنبری محمد و اسداهللمیر حجازی، ابوالفضل، قنبری، .79

تهران،  ،717 شماره، 97سال  روستا، محیط و مسکنمجله  ،«کندوان روستای در موجود ژئومورفولوژیکی

 .773-767 صص

 ژئومورفوتوریسم توسعه بهینه مناطق سنجی پتانسیل» :(7937) پور شمسی اکبر علی و مهران مقصودی، .71

 11 شماره طبیعی، جغرافیای های پژوهش ، مجله«(نمک دریاچه جنوب در مرنجاب منطقه) موردی مطالعه

 .7-73 صصتهران، 

 جاذبه و یزد هایژئوتوپ» :(7911) رامشت حسین محمد وابوالقاسم  سید حسینی، محمدرضا، نوجوان، .73

 .11-27 صصزاهدان،  ،79 شماره توسعه و جغرافیاه فصلنام ،«آن های

 جغرافیایی، های پژوهشفصلنامه  ،«کشاورزی جغرافیای در فضایی تحلیل» :(7913) اله سیدهدایت نوری، .72

 .7-77 صصتهران،  ،93 شماره
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 .23-11 صصکرمانشاه،  ،6 شماره محیطی، پایداری و جغرافیافصلنامه  ،«سیمره منطقه ایهژئومورفوسایت
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