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مقدمه

هــر مقصــد گردشــگری ،بــرای رســیدن بــه مزیــت رقابتــی بــاال ،بایــد تضمیــن
کنــد کــه تمامــی جذابیتهــا و تجربههــای گردشــگری کــه تاکنــون ارائــه داده
اســت بــا مقاصــد دیگــری کــه گردشــگر قصــد ســفر بــه آن را دارد متفــاوت
اســت .بنابرایــن کیفیــت مقصــد گردشــگری یکــی از اساس ـیترین مزیتهــای
رقابتــی بــرای جــذب گردشــگر و توســعه پایدار گردشــگری در آن اســت .هــدف از
پژوهــش حاضــر ارزیابــی و مفهومپــردازی کیفیــت ژئومورفوســایتهای منتخب
از ســوی شــهروندانکالنشــهر تبریــز در اســتان آذربایجــان شــرقی اســت .ایــن
پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر گــردآوری اطالعــات توصیفــی و از
نــوع پیمایشــی اســت .جامعــه آمــاری پژوهــش شــهروندان ســاکن درکالنشــهر
تبریــز بــه تعــداد  384نفــر بــوده و بــرای تعییــن حجــم نمونــه از الگــوی کوکــران
اســتفاده شــده اســت .جم ـعآوری دادههــا بــرای انتخــاب ژئومورفوســایتهای
برجســته بــا روش مصاحبــه و ابــزار اندازهگیــری پرس ـشنامه محققســاخته بــا
ســؤاالت بســته بــرای  28مقصــد گردشــگری برندمحــور انجــام شــده اســت .بــر
اســاس پرسـشنامههای مرجوعــی ،دوازده مقصــد ژئوتوریســتی بــرای بررســی و
ارزیابــی نهایــی کیفیــت آن انتخــاب شــدند .بــرای پایایــی پرسـشنامه از ضریــب
آلفــای کرونبــاخ و بــرای روایــی آن از دیــدگاه صاحبنظــران و اســتادان برجســته
ایــن رشــته اســتفاده شــده اســت .در ارزیابــی کیفیــت ژئومورفوســایتهای
کمــی  VQEاســتفاده شــده اســت .بنابــر نتایــج پژوهش،
منتخــب از روش پارامتــر ّ
از بیــن دوازده ژئومورفوســایت منتخــب ،ژئومورفوســایت آســیاب خرابه (منطقه
جلفــا) بــا ارزش وزنــی  ،0/854کــوه عــون ابــن علــی تبریــز (عینالــی) بــا ارزش
وزنــی  0/823و گردنــه پیــام (منطقــه مرنــد) بــا ارزش وزنــی  0/806بــه ترتیــب
در رتبههــای اول تــا ســوم از نظــر مطلوبیــت در کیفیــت ژئومورفوســایت قــرار
گرفتهانــد4.

گردشــگری یکــی از بخشهــای مهــم و درحــال رشــد
ســریع در جهــان اســت کــه در رشــد اقتصــاد کشــورها
بســیار موثــر اســت و منافــع اقتصــادی آن شــامل جوامــع
محلــی نیــز میشــود و دارای اجــزای بســیاری اســت کــه
در محصــول و تجربــه گردشــگری نقــش بســزایی دارنــد
( .)Currie & Falconer, 2013:2امــروزه گردشــگری در انــواع
گوناگــون خــود توجــه دولتهــا ،ســازمانهای غیردولتــی

و فعــاالن اقتصــادی را بــه خــود جلــب کــرده و نقــش مهمی
در جهتدهــی بــه فعالیتهــای اقتصــادی و کمــک بــه
افزایــش درآمــد جوامــع محلــی داشــته اســت (Chin et al.,
 .)2014:36در انــواع محیطهــای گردشــگری و بــه تبــع آن
محیطهــای طبیعــی ،کیفیــت بــاالی محیــط زمینهســاز
حــس مثبــت بــه مقاصــد گردشــگری و نهایت ـ ًا توســعه آن
شــده اســت .شــکلگیری و تقویــت ایــن حــس مثبــت
از طــرق مختلــف امکانپذیــر اســت کــه یکــی از آنهــا

 .1دانشآموخته دکتری ژئومورفولوژی ـ مدیریت محیطی ،دانشگاه تبریز (نویسندۀ مسئول)؛ v.emamikia@tabrizu.ac.ir

 .2استاد دانشکدۀ برنامهریزی و علوم محیطی ،دانشگاه تبریز
 .3استاد دانشکدۀ برنامهریزی و علوم محیطی ،دانشگاه تبریز
 .4این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان «ارزیابی ژئومورفیکی و تعیین کیفیت مقاصد ژئوتوریستی شهروندانکالنشهر تبریز در
کمی» است.
استان آذربایجان شرقی با استفاده از روشهای پارامتری ّ

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

واژههای کلیدی:

کیفیــت مقاصــد ژئوتوریســتی،
اســتان آذربایجــان شــرقی،
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روش VQE
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سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

ارتقــای کیفیــت محیطــی اســت کــه بــه بهبــود تصویــر
مقصــد گردشــگری از دیــدگاه گردشــگران منجــر میشــود
(سجاســی و همــکاران .)33 :1395 ،کیفیــت محیــط
شــامل حفاظــت و جلوگیــری از تهدیــدات احتمالــی،
تنــوع جاذبههــا و منابــع طبیعــی ،ایجــاد و توســعه
زیرســاختهای گردشــگری و ارتقــای آمــوزش اســت کــه
ســهم مهمــی در تقویــت رقابتیبــودن مقاصــد گردشــگری
دارنــد (.)Chin et al., 2014:38
از جاذبههایــی کــه اخیــر ًا مــورد توجــه گردشــگران قــرار
گرفتــه اســت ،جاذبههــای مربــوط بــه میراثهــای
زمینشناســی و ژئومورفولوژیکــی اســت کــه باعــث
شــکلگیری یکــی از جدیدتریــن انــواع گردشــگری بــه نــام
ژئوتوریســم (زمینگردشــگری) شــده اســت (مختــاری،
 .)16 :1394ژئوتوریســم ،از اوایــل ســال  2000میــادی،
بهســرعت بــه پدیــدهای جهانــی تبدیــل شــده اســت (ممیز
و همکاران .)58 :1392 ،ژئوتوریســم بخشــی از گردشگری
مســئوالنه اســت کــه بــه بررســی ســفر گردشــگران بــه
مناطــق نمونــه زمینشناســی و ژئومورفولوژیکــی و عناصر
مرتبــط بــا فرمهــا و فرایندهــای آن میپــردازد (مقصــودی
و همــکاران .)241 :1396 ،تعاریــف گوناگــون ژئوتوریســم
دربرگیرنــده عبــارات کلیــدی از قبیــل میراثهــای
زمینشناســی ،حفاظــت ،آمــوزش ،مســائل انســانی،
مســائل فرهنگی ،مســائل اقتصــادی ،خدمــات محیطی و
مناظــر طبیعــی و تفســیر آنهــا میشــود .مجموعه مــوارد
فــوق ،در قالــب گردشــگری ژئوتوریســتی ،در مکانهایــی
نمایــان شــده اســت کــه بهعنــوان ژئومورفوســایت از
آنهــا یــاد میشــود (ســلمانی و همــکاران:1394 ،
 .)177ژئومورفوســایتها یــا مکانهــای ژئومورفولوژیکــی
از مفاهیــم جدیــدی هســتند کــه بــا تأکیــد بــر تعییــن
مکانهــای ویــژه ژئومورفیکــی وارد ادبیــات گردشــگری
شــدهاند (تقــوی گــودرزی و همــکاران.)18 :1394 ،
ژئومورفوســایتها ارزش آموزشــی بســیاری دارنــد ،زیــرا
از طریــق آنهــا میتوانیــم فرایندهــای ژئومورفولوژیــک را
شناســایی کنیــم و بــا درک ماهیــت آنهــا بــه ســیر تکامــل
چشـماندازهای زمیــن پــی ببریــم و ایــن شــاخص وضعیت
کنونی و توســعه آینــده آن را نمایــان میســازد (& Reynard
 .)Coratza, 2016:293محققــان و پژوهشــگران ایــن عرصــه
بــر ایــن نظرنــد کــه ژئومورفوســایتها مجموعــه فرایندهــا
و فرمهایــی تعریــف میشــوند کــه همزمــان دارای
ارزشهای زیباییشــناختی ،علمــی ،فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادیانــد (.)Artugyan, 2017:153
بــا درک ایــن تفاســیر ،ارزیابــی شــهروندانکالنشــهر
تبریــز از کیفیــت ژئومورفوســایتهای اســتان آذربایجــان

شــرقی در مقاصــد ژئوتوریســتی منتخــب بــه مدیــران و
برنامهریــزان و فعــاالن گردشــگری در ایــن زمینــه کمــک
میکنــد تــا دریافــت بهتــری از دیــدگاه گردشــگران ایــن
شــاخه داشــته باشــند و تالشهایشــان را بــر ایجــاد
تجربــه مثبــت بــرای گردشــگران متمرکــز کننــد .میــزان
رضایتمنــدی ایــن گردشــگران ممکن اســت در تصمیمات
آینــده آنهــا بــرای مراجعــه دوبــاره بــه ایــن مکانهــا یــا
پیشــنهادکردن آن بــه دیگــران موثــر واقــع شــود .در زمینه
گردشــگری ژئوتوریســتی ،کیفیــت ژئومورفوســایتها و
خدمــات عرضهشــده در آنهــا از ســوی برنامهریــزان و
دسـتاندرکاران اســتان ،در کنــار تصمیمگیــری بــر اســاس
ارزشهــای زیســتمحیطی ،عامــل بســیار مهمــی در
جــذب گردشــگران و توســعه گردشــگری در ایــن مکانهــا
بهشــمار مــیرود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
کیفیــت واژهای کلــی اســت کــه در تمامــی رشــتههای
تخصصــی بــه شــکل ماهیــت و درک ذهنــی بــه صــورت
پیوســته در حوزههــای مختلــف بــهکار بــرده میشــود.
بــا وجــود ایــن ،تــاش بــرای درک کامــل معنــای ایــن واژه
ســاده و آســان نیســت .دشــواری ایــن امــر نــه بهواســطه
معنــای شــهودی واژه (کــه بــه ســادگی قابــل وصف اســت)،
کــه از سرشــت متکثــر و چندگانــه آن سرچشــمه میگیــرد
(کاکاونــد و همــکاران .)103 :1392 ،آنچــه در تعریــف
کیفیــت محیــط موردتوجــه اســت ،ارتبــاط متقابــل آن
بــا محیــط مؤثــر اســت .کیفیــت هــر محیــط آن چیــزی
اســت کــه محیــط بهوســیله آن نمــود مییابــد و درک
میشــود و چــون درک بــه آگاهــی و برخــورد بــا محیــط
نیــاز دارد ،بنابرایــن محیــط مؤثــر مدنظــر اســت؛ محیطی
کــه بــا ویژگیهــای خــاص مــورد توجــه و تأثیــرات آن بــر
حاضــران و ناظــران مشــهود اســت (رفیعیــان و همــکاران،
.)36 :1391
کیفیت هر محیط ناشــی از کیفیت عناصر تشــکیلدهنده
آن اســت؛ امــا در یــک منطقــه ایــن مفهــوم چیــزی بیشــتر
از مجمــوع عناصــری اســت کــه آن محیــط را تشــکیل
میدهنــد ،زیــرا کیفیــت محیــط ادراک یــک مــکان بهطــور
تمــام و کمــال اســت .عناصــر تشــکیلدهنده یــک محیــط
طبیعــی شــامل وضعیــت اقلیــم ،وضعیــت توپوگرافــی،
وضعیــت پوشــش گیاهــی ،وضعیــت هیدرولوژیــک،
وضعیــت زمینشناســی و وضعیــت لیتولوژیکــی اســت کــه
هرکــدام دارای ویژگیهــای خــاص خــود و کیفیــت نســبی
هســتند (شــایان و همــکاران .)82 :1392 ،در مطالع ـهای
درخصــوص هــزار فضــای محیطــی در کشــورهای مختلــف

ارزیابی کیفیت مقاصد ژئوتوریستی شهروندانکالنشهر تبریز
با استفاده از روش  VQEمطالعه موردی :استان آذربایجان شرقی

نام پژوهشگران

سال

خالصه و نتایج پژوهش

کوراتزا و گیوستی1

کمــی بــرای ارزیابــی کیفیــت علمــی ژئومورفوســایتها ارائــه دادهانــد.
ایشــان در پژوهشــی یــک روش ّ
پژوهشــگران در ایــن پژوهــش از پارامترهایــی همچــون ارزش علمــی و تحقیقاتــی ،حفاظــت و تهدیــدات،
نادربــودن ،قابلرؤیــت بــودن و یــک ارزش افــزوده (مربــوط بــه مــوارد غیــر ژئومورفولوژیکــی کــه میتوانــد
2005
ارزش علمــی آن را افزایــش دهــد) پیشــنهاد دادهانــد .همچنیــن پیشــنهاد دادهانــد کــه ایــن پارامترهــا
ابــزار مفیــدی بــرای بهینهســازی فرایندهــای تصمیمگیــری در چارچــوب برنامهریــزی اراضــی ،ارزیابــی
آثــار زیســتمحیطی و حمایــت از میراثهــای طبیعــی بهشــمار میرونــد.

بروسکی و سندررو2

ایشــان در مقالــهای بــه ارزشهــای نامحســوس در ارزیابــی کیفیــت ژئومورفوســایتها پرداختهانــد.
ایشــان در مراحــل مختلــف ارزیابــی شــامل شناســایی ،طبقهبنــدی ،موجودیــت ،محافظــت و نحــوه
اســتفاده بیــان کردهانــد کــه عامــل ذهنیــت مشــکلی اساســی اســت کــه در تمــام فرایندهــا نفــوذ کــرده
اســت .ایشــان بیــان کردهانــد کــه ایجــاد ردههــای موردعالقــه علمــی بــرای ژئومورفوســایتها،
 2005پیشــنهادهای اقدامــات حفاظتــی و تهیــه نقشــه بــرای اســتفاده از ژئومورفوســایتها نمیتوانــد صرفــ ًا
بــر اســاس معیارهــای علمــی و عینــی باشــد و ذهنیــت بخــش غیرقابــل اجتنــاب (شــاید حتــی مطلــوب)
از همــه آنهــا اســت .ایشــان ،بــرای ارزیابــی کیفیــت ژئومورفوســایتها ،کیفیــت ذاتــی ،تهدیــدات و
محافظــت ،و پتانســیل را شــاخصهای عینــی نهایــی درنظــر گرفتهانــد کــه بــه عنــوان یــک مــدل کیفیــت
مــورد پذیــرش اهالــی ژئوتوریســم قــرار گرفتــه اســت.

کوراتزا و همکاران

پژوهشــگران در پژوهشــی بــه شــناخت و ارزیابــی کیفیــت ژئومورفوســایتها در پــارک طبیعــی و تاریخــی
کمــی پرداختهانــد .ایــن منطقــه کــه در ســال 2008
ماجیســترال در شــمال غــرب جزیــره مالــت بــا روش ّ
بهعنــوان منطقــه حفاظتشــده بــا منابــع طبیعــی ،فرهنگــی و توریســتی بــه ثبــت جهانــی رســیده اســت
 2011تحــت پوشــش ســنگ آهــک و خــاک رس اســت .در ایــن مــکان ویژگیهــای ژئومورفولوژیکــی بــا وجــود
گســلها و تودههــای ســنگی بــزرگ بــا خصوصیــات بدنــی و مکانیکــی مختلفــی کنتــرل میشــوند .در
ایــن مــکان برجســتهترین ویژگیهــای ژئومورفولوژیکــی صخرههــای ســنگی ،خلیجهــا و ســواحل شــنی
بیشــترین امتیــاز را در ارزیابــی کیفیــت ژئومورفوســایت کســب کردهانــد.

کوری و فالکونر

در مقالـهای کیفیــت خدمــات گردشــگری پایــدار را در حفــظ گردشــگری پایــدار ســاحلی جزیــره اســکاتلند
بررســی کردهانــد .نتایــج نشــان داده اســت کــه عامــل حملونقــل گردشــگری بــرای دسترســی بــه مناطــق
2013
دارای بیشــترین اهمیــت اســت و جابجایــی بهینــه و اصولــی گردشــگران نقــش بســیار مهمــی در میــزان
رقابتپذیــری و رونــق گردشــگری در منطقــه دارد.

آورل 3و همکاران

در پژوهشــی بــه نقــش اساســی کیفیــت خدمــات در صنعــت گردشــگری پرداختهانــد .ایشــان در ایــن
تحقیــق ،بــا اشــاره بــه نقــش فزاینــده جهانگــردی در اقتصــاد جهانــی در رقابــت روزافــزون در بــازار
2016
جهانــی گزدشــگری ،بــر اهمیــت و توســعه خدمــات باکیفیــت گردشــگری از ســوی بخشهــای خصوصــی را
بهمنظــور توســعه گردشــگری باکیفیــت بهعنــوان مزیــت رقابتــی تأکیــد کردهانــد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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جهــان ،رضایــت از چهــار معیــار دسترســی و پیوندهــا،
آســایش و ادراک بصــری ،تنــوع کاربــری و فعالیتهــا و
معاشپذیــری اقتصــادی اســاس کیفیــت محیــط معرفــی
شــدند .لینــچ ،از صاحبنظــران در زمینــه مطالعات کیفیت
محیطــی ،معیارهــای اساســی ســرزندگی نظیــر تناســب و
ســازگاری ،دسترســی ،نظــارت و اختیــار ،کارایــی و عدالــت
را محورهــای اصلــی کیفیــت محیطــی بیــان میکنــد
(رفیعیــان و همــکاران .)23 :1390 ،بنابرایــن ،بــا توجــه بــه
اینکــه کیفیــت محیــط مفهومــی تکبعــدی نیســت بلکــه
مجموع ـهای از متغیرهــا اســت (برقــی و همــکاران:1393 ،
 ،)16برنامهریــزان گردشــگری بــا مشــخصکردن ســطح
هــر شــاخص در مقصــد یــا مــکان گردشــگری میتواننــد
بــرای تعییــن و کاربــرد معیارهــای مطلــوب برنامهریــزی
و اقــدام کننــد .البتــه شــایان ذکــر اســت ،بــه ســبب نبــود
مقیاســی واحــد بــرای اندازهگیــری ادراک گردشــگران و نیــز
انحرافهــای موجــود در رهیافتهــای بــهکار گرفتهشــده
در تحلیــل شــاخصها و معیارهــای ســنجش کیفیــت
محدودیتهــای زیــادی بــرای پژوهشهــای صورتگرفتــه

ایجــاد شــده اســت (شــیعه و همــکاران.)158 :1389 ،
بهطــور کلــی ،کیفیــت محیطــی در زمینــه گردشــگری
ژئوتوریســتی کلیــه ابعــاد اجتماعــی ،اقتصــادی و کالبــدی را
عالوهبــر عناصــر تشــکیلدهنده آن دربــر میگیرد (مختــاری،
 .)169 :1394ارزیابــی میــزان رضایتمنــدی گردشــگران از
کیفیت مقاصد گردشــگری ژئوتوریســتی به فعاالن گردشگری
بهویــژه افــراد بومــی کمــک میکنــد تــا دریافــت بهتــری از
دیدگاههــای گردشــگران داشــته باشــند و تالشهایشــان
را در جهــت ایجــاد تجربههــای مثبــت بــرای گردشــگران
متمرکــز کنند .میــزان رضایتمندی گردشــگر ممکن اســت در
تصمیمــات آتــی وی بــرای مراجعــه دوبــاره به مــکان موردنظر
یــا پیشــنهادکردن آن بــه دیگــران مؤثــر باشــد.
بررســی پیشــینه تحقیــق نشــان میدهــد کــه تحقیقــات
داخلــی چندانــی درخصــوص بررســی کیفیــت
ژئومورفوســایتها در مقاصــد ژئوتوریســتی صــورت نگرفتــه
اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،پژوهشهایــی کــه در
ایــن بــاره در داخــل و خــارج کشــور صــورت گرفتــه بهصــورت
خالصــه در جــدول  1آورده شــده اســت:
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نام پژوهشگران

سال

پاسکوا و زلنکا4

در پژوهشــی بــه نحــوه مدیریــت پایــدار ژئوپارکهــای جهانــی یونســکو پرداختهانــد .ایشــان در ایــن
پژوهــش ،بــه رویکــردی کامــ ً
ا مبتنــی بــر کلیــت ،حفاظــت و تفســیر میراثهــای زمیــن کــه بــه تنــوع
زیســتی و فرهنگــی آن در ارتبــاط اســت اشــاره کــرده و بیــان کردهانــد کــه ایــن رویکــرد توجــه هــر دو
2018
تــوع گردشــگری متخصــص و عمــوم مــردم را بــه خــود جلــب مینمایــد .ایشــان ضمنــ ًا بــرای تجزیــه و
تحلیــل فراینــد صــدور گواهینامــه و اعتبارســنجی بــرای مجوزهــای ژئوپارکهــای جهانــی یونســکو از
بیــن چهــار اصــل ،مدیریــت پایــدار و کیفیــت محیــط طبیعــی را مهمتریــن اصــل عنــوان کردهانــد.

شیعه و همکاران

در ایــن پژوهــش شــاخصهای کیفیتبخــش محیطــی ســواحل شــهر رامســر مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه
اســت و در مجمــوع ،از میــان دوازده شــاخص ،پنــج شــاخص همگــن شــامل  1-پاکیزگــی ،منظــر و امنیــت،
 2امکانــات گردشــگری 3- ،فضــای تفریحــی 4- ،دسترســی و  5-خدمــات رفاهــی بیشــترین امتیــاز را1389
کســب کردهانــد .ضمنــا ضریــب همبســتگی گامــا هــم نشــان داده اســت کــه بیــن عوامــل کیفیــت محیــط
و رضایــت گرشــگران و احتمــال بازگشــت مجــدد بــه مقصــد گردشــگری در ســطح آلفــا  5درصــد ارتبــاط
معن ـیدار وجــود دارد.

محسنی و بهرامی

ارزیابــی توانمندیهــای ژئوتوریســتی منطقــه ارســباران و تاالبهــای پلدختــر بــا اســتفاده از روش
پرالونــگ در دو پایاننامــه جداگانــه نشــان داده شــده اســت .نتایــج پایاننامــه اول نشــان داده اســت کــه
ت ســایر معیارهــا
اهمیــت مکانهــای ژئومورفولوژیکــی عمدت ـ ًا بــه دلیــل باالبــودن ارزش علمــی بهنســب 
1390
بــوده اســت .نتایــج پایاننامــه دوم نشــان داده اســت کــه ارزش علمــی و زیباییشناســی مــکان طرحشــده
بهنســبت ســایر معیارهــا ،در رتبههــای اول و دوم قــرار گرفتــه اســت کــه هــر دو نتیجــه نشــئتگرفته از
کیفیــت محیطــی مکانهــای ژئومورفولوژیکــی بــوده اســت.

اندام و همکاران

پژوهشــگران کیفیــت خدمــات گردشــگری ورزشــی را بررســی کردهانــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داده
اســت کــه در بیــن چهــار عامــل کیفیــت خدمــات گردشــگری شــامل :کیفیــت محــل برگــزاری ،کیفیــت
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همایــش و فســتیوال ،کیفیــت دسترســی و کیفیــت محیطــی دو عامــل کیفیــت همایــش و محیطــی بــا
اســت.
ضرایــب  83/0و  64/0بیشــترین تأثیــر را داشــته
ُ

سلمانی و همکاران

در پژوهشــی بــه ارزیابــی توانمندیهــا و کاربریهــای ژئومورفوســایتها در شهرســتان طبــس بــا روش
 GAMپرداختهانــد .ایشــان در ایــن تحقیــق بــه کیفیــت محیــط طبیعــی بــا هــدف حفاظــت از میــراث
 1394زمیــن و همچنیــن ارتقــای ســطح زندگــی جوامــع بومــی بــر اســتفاده از جاذبههــای ژمینشناســی و
ژئومورفولوژیکــی تأکیــد کردهانــد .نهایت ـ ًا از بیــن  50ژئومورفوســایت منطقــه ،ژئومورفوســایت دربخــال،
ســرزمین ســیاه و مخــروط افکنههــای شــتری بــه ترتیــب بهتریــن ژئومورفوســایت انتخــاب شــدند.

مختاری و همتی

پژوهشــگران در مقالــهای بــه شناســایی و بررســی ژئومورفوســایتهای حوضــه آبریــز دیــره و ارزیابــی
توانمندیهــای ژئوتوریســتی آنهــا بــا روش پــری یــرا پرداختهانــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داده
اســت کــه ژئومورفوســایت گلیــن بــا ارزش  345/5و ارزش مدیریــت  5تــوان باالیــی در جــذب ژئوتوریســت
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دارد .ایشــان ضمنــ ًا نتیجهگیــری کردنــد کــه اشــکال ژئومورفولوژیــک منطقــه بــه دلیــل تــوان بــاال در
زمینــه آمــوزش ،زیبائــی ،کیفیــت ،دسترســی و جذابیتهــای طبیعــی و فرهنگــی توانمنــدی بســیاری
در زمینــه توســعه ژئوتوریســم در منطقــه دارنــد.

احمدی و همکاران

ارزیابــی عوامــل موثــر بــر رضایتمنــدی گردشــگران داخلــی و خارجــی در منطقــه توریســتی-تفریحی
بیســتون نشــان داده اســت کــه شــش مؤلفــه مؤثــر بــر رضایتمنــدی گردشــگران شــامل کیفیــت محیــط،
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خدمــات ،رفتــار میزبــان ،هزینــه ،امنیــت و حملونقــل اســت کــه از ایــن مــوارد ،کیفیــت محیــط ،هزینــه
و خدمــات حملونقــل بــه ترتیــب در رتبههــای اول تــا ســوم قــرار گرفتهانــد.

مقصودی و همکاران

بــا اســتفاده از مــدل تلفیقــی کوبالیکــوا و کرنچــر ،ژئومورفوســایتهای کارســتی همچــون غــار کلماکــر،
 1397کــوگان و کــول چــپ بیشــترین امتیــاز را کســب کــرده و مهمتریــن ژئومورفوســایتهای کارســتی
شهرســتان پلدختــر شــناخته شــدهاند.

توســعه نماگرهــای عملکردی-ســاختاری ماننــد امکانــات و تســهیالت اقامتــی ،پذیرایــی ،هزینــه،
فروشــگاهی و محیــط طبیعــی نقــش مهمــی در باالبــردن مطلوبیــت کیفیــت محیــط گردشــگری و امــکان
عنابستانی و همکاران 1398
رقابــت بــا دیگــر مکانهــای گردشــگری و جــذب گردشــگر در منطقــه تفریحی-توریســتی فضــل شهرســتان
نیشــابور داشــته و زمینهســاز توســعه پایــدار در ایــن منطقــه اســت.

مختاری و روستایی

بررســی نقــش فرایندهــای ژئومورفولوژیــک در ایجــاد ژئومورفوســایتهای منطقــه حفاظتشــده
مانشــت ،بانکــول و قالرنــگ در شهرســتان ایــام با روش پــری یرا و اســتفاده از دو ارزش علمی و اکتســابی،
ارزش ژئومورفولوژیــک ژئومورفوســایتها شناســایی شــده و ارزش مدیریتــی از دو ارزش حفاظــت و
 1398بهرهبــرداری بهدســت آمــده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داده اســت کــه ژئومورفوســایتهای دره
دارای رتبــه یــک از نظــر موقعیــت رتب ـهای ،دامنههــای مانشــت و قالرنــگ باالتریــن امتیــاز را بــا ارزش
 8/5در بخــش ژئومورفولوژیکــی و دره ارغــوان باالتریــن امتیــاز را بــا ارزش  8/4در بخــش مدیریتــی بــه
خــود اختصــاص دادهانــد.
1 . Coratza & Giusti
2 . Bruschi & Cendrero
3 . Aurel
4 . Paskova & Zelenka

ارزیابی کیفیت مقاصد ژئوتوریستی شهروندانکالنشهر تبریز
با استفاده از روش  VQEمطالعه موردی :استان آذربایجان شرقی

شکل  :1نقشه موقعیت استان آذربایجان شرقی و مقاصد ژئوتوریستی منتخب

روش تحقیق
روش تحقیــق پژوهــش از دو فــاز تشــکیل شــده اســت .فــاز
اول شــامل روش تحلیــل آمــاری بــرای شناســایی مقاصــد
ژئوتوریســتی شــهروندان کالنشــهر تبریــز در اســتان
آذربایجــان شــرقی ،و فــاز دوم شــامل ارزیابــی شــهروندان از
کیفیــت مقاصــد ژئوتوریســتی منتخــب بــا اســتفاده از روش
کمــی  VQE1اســت.
ّ
ـ روش تحلیل آماری
در ایــن مرحلــه ،بــه علــت ضــرورت تعییــن
ژئومورفوســایتهای مطلــوب منطقــه موردمطالعــه
1 Value and Quality Evaluation
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معرفیمحدودهمطالعهشده
اســتان آذربایجــان شــرقی ،بــا 45هــزار و  481کیلومترمربــع
مســاحت ،حــدود  2/8درصــد از وســعت کل ایــران را دربــر
گرفتــه اســت .ایــن اســتان در شــمال غــرب کشــور و بیــن
مدارهــای  36درجــه و  45دقیقــه تــا  39درجــه و  26دقیقــه
عــرض شــمالی و نصفالنهارهــای  45درجــه و  5دقیقــه تــا
 48درجــه و  22دقیقــه طــول شــرقی قــرار گرفتــه اســت.
رود ارس حــدود شــمالی اســتان را بــا جمهوریهــای
آذربایجــان ،ارمنســتان و ایالــت خودمختــار نخجــوان
مشــخص میکنــد .رود قطــور و آبهــای دریاچــه ارومیــه
حــدود غربــی آن بــا اســتان آذربایجــان غربی اســت .اســتان
آذربایجــان شــرقی از هفت واحد کوهســتانی تشــکیل شــده
اســت :رشــتهکوه قــرهداغ (ارســباران) شــمالیترین ایــن
واحدهــا اســت کــه از دیــوانداغ آغــاز و بــه درهرود منتهــی
میشــود؛ رشــتهکوه قوش ـهداغ از جنــوب قــرهداغ شــروع و
بــه ســبالن ختــم میشــود؛ تــوده آتشفشــانی ســبالن کــه

 4811متــر ارتفــاع دارد ،مــرز میــان اســتانهای آذربایجــان
شــرقی و اردبیــل اســت؛ رشــتهکوههای مــورو و میشــو کــه
از غــرب اســتان (مرنــد) آغــاز شــدهاند بــه ارتفاعــات عــون
ابــن علــی و شــبلی منتهــی میشــوند کــه مرتفعتریــن قلــه
آن قلــه علــی علمــدار بــا ارتفــاع حــدود  3200متــر در مرنــد
اســت؛ رشــتهکوه بزقــوش ،بــا  3303متــر ارتفــاع ،مــرز
بیــن شهرســتانهای میانه-ســراب و سراب-بســتانآباد
بهشــمار مـیرود؛ تــوده آتشفشــانی ســهند در جنــوب تبریز
در محــدوده شهرســتان بســتانآباد کــه  3707متــر ارتفــاع
دارد؛ رشــتهکوه اربــط (تخــت ســلیمان) کــه از دامنههــای
جنوبــی ســهند شــروع میشــود و بــه ســمت جنــوب
امتــداد مییابــد .بــر پایــه سرشــماری عمومــی نفــوس و
مســکن ســال  1395خورشــیدی ،جمعیــت اســتان بالــغ
بــر 3میلیــون و 909هــزار و  652نفــر بــوده کــه نزدیــک بــه
 5درصــد از جمعیــت کل ایــران اســت.
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بهعنــوان مقاصــد ژئوتوریســتی ،بــا اســتفاده از نظــر
جامعــه آمــاری شــهروندان کالنشــهر تبریــز ،از روش
پیمایشــی از نــوع توصیفی ـ تحلیلــی اســتفاده شــده اســت.
بدیــن منظــور ،تعــداد مناســبی از جامعــه آمــاری مذکــور
(شــهروندانکالنشــهر تبریــز) در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بهمنظــور تعییــن ژئومورفوســایتهای مطلــوب شــهروندان
کالنشــهر تبریــز ،بــا روش مصاحبــه و ابــزار اندازهگیــری
پرســشنامه محققســاخته و ســؤاالت بســته بــرای 28
مــکان گردشــگری برندمحــور ،دادههــا جمــعآوری شــده
اســت .هــدف از طــرح ســؤاالت پرسـشنامه تعییــن مقاصد
اولویــتدار ژئومورفوســایتها (مکانهــای ژئومورفیکــی)
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امامیکیا و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بــرای بررســی و ارزیابــی بــر مبنــای پاســخنامههای
مرجوعــی از شــهروندانکالنشــهر تبریــز اســت .پایایــی
پرسـشنامه از طریــق آلفای کرونبــاخ و روایی پرسـشنامه
بــا اســتفاده از دیــدگاه صاحبنظــران و اســتادان بهویــژه
اســتاد راهنمــای مربوطــه انجــام شــده اســت .دادههــای
آمــاری بــا نرمافــزار اسپــیاساس تجزیــهو تحلیــل
شــده اســت .در ادامــه ،بــرای آزمــون و اولویتبنــدی
متغیرهــا (مکانهــای ژئومورفیــک) از آزمــون ناپارامتــری
فریدمــن اســتفاده شــده اســت .جامعــه آمــاری ایــن
تحقیــق را خبــرگان کسـبوکارهای گردشــگری بــر مبنای
ژئوتوریســم منطقــه ،کارشناســان و مدیــران مرتبــط،
شــهروندان عــادی عالقهمنــد بــه ســفرهای ژئوتوریســتی
و گردشــگران داخلــی و خارجــی تشــکیل میدهنــد.
تعــداد نمونــه بــر اســاس فرمــول نمونهگیــری کوکــران ،بــا
دقــت بــرآورد  )d=0/05( 05/0و حداکثــر واریانــس 25/0
ک میلیــون
( ،)p,g=0.25بــرای جامعــه آمــاری حــدود ًا ی ـ 
و 800هــزار نفــر ( )N=1800000درنظــر گرفتــه شــده
اســت کــه از طریــق رابطــه  1محاســبه میشــود:
						
رابطه1
		
بــرای انتخــاب افــراد جامعــه آمــاری از روش تصادفــی
ســاده اســتفاده شــده اســت .داده بــا مصاحبــه و مشــاهده
کمــی گــردآوری
در بخــش کیفــی ،و پرسـشنامه در بخــش ّ
شــده اســت .درخصوص محاســبه ضریــب آلفــای کرونباخ
بــرای تأییــد پایایــی ،بایــد گفــت کــه دامنــه تغییــرات آلفــا
بیــن صفــر و یــک بــوده اســت کــه صفــر بــه معنــای عــدم
پایایــی و یــک بــه منزلــه پایایــی کامــل بین ســؤاالت اســت
(رابطــه :)2
						
رابطه2
		

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

مـیرود تــا ارزش و کیفیــت ژئومورفوســایتهای منتخــب
در منطقــه موردمطالعــه را ارزیابــی کنــد:
 .1کیفیــت ذاتــی ژئومورفیکی (که مســتقیم ًا بــا جنبههای
علمی ســایت از دیــدگاه ژئومورفولوژیک مرتبط اســت)
 .2پتانســیل اســتفاده (بهعنــوان منبــع فرهنگــی ،آموزش
یا توریســتی)
 .3تهدیدات احتمالی و ضرورتهای محافظت
بروســکی و ســند ِررو ( )2005نــوزده شــاخص عــددی
را بــرای هــر مجموعــه پارامتــر شناســایی کــرده اســت
کــه شــاخصهای مذکــور مبتنــی بــر نتایــج تحقیقــات
پیمایشــی میــان کارشناســان علــوم زمیــن بــوده و بــرای
ارزیابــی کیفیــت ژئومورفوســایتها مــورد توافــق قــرار
گرفتــه اســت .رویکردهــا شــامل ایــن مراحــل اســت:
الــف) جمعکــردن ارزشهــای تخصیصیافتــه از ســوی
کارشناســان ،ب) نرمالســازی ایــن ارزشهــا بــه مقیــاس
 ،0-1ج) محاســبه وزن نســبی ( )Wهر پارامتر ،د) استفاده
از وزنهــای نســبی بــرای ارزیابی ژئومورفوســایت؛ ارزشــی
بیــن  1تــا  3در هــر پارامتــر بــرای ژئومورفوســایت درنظــر
گرفتــه میشــود.
کمــی ارزش هر مجموعــه پارامتر امکان شناســایی
تعییــن ّ
( QGکیفیــت ژئومورفوســایت) را از طریــق رابطــه  3فراهــم
میســازد:
						
رابطه3

 = QGکیفیت ژئومورفوسایت ()0-1
 = IQکیفیت ذاتی ژئومورفولوژیکی سایت ()1-3
 =Pپتانسیل استفاده از سایت ()1-3
 = Gتهدیدهای احتمالی و ضرورتهای حفاظتی ()1-3
ارزش هــر مجموعــه پارامتــر بــر اســاس عبارتهــای زیــر
تعریــف شــده اســت:
= ضریبآلفایکرونباخ = k ،تعدادگویهها،
= مجموعواریانسها رابطه4
					
بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از روش آمــار توصیفــی  = IQکیفیت ذاتی ژئومورفولوژیکی سایت
(میانگیــن و انحــراف معیــار) و آمــار اســتنباطی (ضریــب  =EPتنوعفرایندهایژئومورفیکی()1-3
همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندمتغیــره) بــا ســطح  = Rفراوانی /کمیابی (نادربودن) ()1-3
اطمینــان  99درصــد و در ســطح معنــیداری  α =01/0و  = VEتنوع فرمهای ژئومورفیکی ()1-3
 α =05/0اســتفاده شــده اســت .کلیــه محاســبات آمــاری  = Prمیزان تأثیر سیستمهای مورفوژنتیک ()1-3
بــا ینرمافــزار تجزیــه و تحلیــل آمــاری اسپــیاساس  = Kارزش دانش ژئومورفیکی ()1-3
نســخه  24و اکســل انجــام گرفتــه اســت .نهایتــ ًا دوازده  = WEBوزن پارامترها
ژئومورفوســایت (شــکل  )1بهعنــوان مکانهــای رابطه5
		
ژئومورفولوژیکــی انتخــاب شــدند.
کمی VQE
 =Pپتانسیل استفاده از سایت
ـ روش ّ
ایــن روش براســاس ســه مجموعــه از پارامترهــا بــهکار  =IPاهمیت طبیعی ()1-3

ارزیابی کیفیت مقاصد ژئوتوریستی شهروندانکالنشهر تبریز
با استفاده از روش  VQEمطالعه موردی :استان آذربایجان شرقی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

 =Oقابلرؤیت بودن ()1-3
 = ICاهمیت فرهنگی ()1-3
 = ACقابلیت دسترسی ()1-3
 = SAاهمیت محیطی ()1-3
 = Eاهمیت اقتصادی ()1-3
 = EIاهمیت آموزش ()1-3
 = WIPوزن پارامترها
رابطه6
			

=Gتهدیدهایاحتمالیوضرورتهایحفاظتی
 =Nتهدید طبیعی ()1-3
 = Fتحملپذیری تهدید ()1-3
 =Hتهدید انسانی ()1-3
= IRتهدیددراثرفعالیتهایگردشگریوتفریحی()1-3
 = ENPمنطقه طبیعی محافظتشده ()1-3
 = Tشدت تهدید احتمالی ()1-3
 = Cدرجه محافظت ()1-3
 = WNوزن پارامترها
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سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

کمی VQE
نمودار  :1مدل مفهومی روش پارامتر ّ

یافتههایتحقیق
ـ یافتههای آماری

بــرای بررســی ارتبــاط بین مقاصد گردشــگری ژئوتوریســتی
و ابعــاد مختلــف انگیــزه گردشــگران بــرای انتخــاب

ژئومورفوســایتها در اســتان آذربایجــان شــرقی از آزمــون
ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــده اســت .نتایــج
نشــان میدهــد کــه متغیرهــای تحقیــق توزیــع نرمــال دارند
(جــدول .)2
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امامیکیا و همکاران

جدول :2ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین ابعادمختلف مقاصدگردشگری ژئوتوریستی منتخب و انگیزه گردشگران
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

3

سواحل دریاچه ارومیه

*0/115

0/064

0/037

0/032

0/091

*0/191

0/047

4

کوه عون بن علی تبریز (عینالی)

**0/248

0/046

**0/236

**0/548

*0/132

0/055

0/027

5

آبگرم بستانآباد

*0/129

0/079

*0/141

0/063

0/017

0/017

0/060

6

کندوان (منطقه اسکو)

**0/202

0/018

0/083

*0/189

0/032

0/045

**0/215

7

دامنههای میشو (منطقه مرند)

*0/175

0/093

0

0

0

0/045

0/048

8

گردنه پیام (منطقه پیام مرند)

**0/238

**0/221

0

0

0

0/055

*0/150

9

دامنههای کوه سهند

**0/219

**0/202

0/055

0

0/039

**0/209

*0/171

10

تاالب قوری گل (منطقه بستانآباد)

*0/177

0/045

0/012

0/026

0/032

0/043

0/059

11

سواحل رود ارس (منطقه جلفا)

*0/159

0/064

0/020

0/064

0/061

0/072

0/065

12

چشمه آبگرم قیزیل داغی
(منطقه آذرشهر)

*0/108

0/044

0/011

0/014

0/018

0/045

0/093

طبیعتگردی

آموزش

بازدید از مکانهای
تاریخی

بازدید از مکانهای
فرهنگی

بازدید از مکانهای
اقتصادی

بازدید از سایتهای
علمی

2

آبشار گول آخور (منطقه ورزقان)

*0/182

0/096

0/011

0

0

0/014

0/019

اهداف زیبایی
شناختی

1

آسیاب خرابه (منطقه جلفا)

**0/726

0/064

**0/268

0/103

*0/122

0/091

**0/253

ردیف

متغیر

** وجود همبستگی معنیدار در سطح  α =0/01سطح اطمینان  99درصد
* وجود همبستگی معنیدار در سطح  α =0/05سطح اطمینان  99درصد

همانطــور کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود ،بیــن
مقاصــد گردشــگری ژئوتوریســتی و برخــی مؤلفههــای
مؤثــر در انگیــزه گردشــگری بــا ســطح اطمینــان  99درصد
ارتبــاط معنــیدار وجــود دارد .بهمنظــور تحلیــل ســطح
متغیرهــای مســتقل (مؤلفههــای انگیــزه گردشــگران) در
پیشبینــی ســطح متغیــر مــاک (مقاصــد گردشــگری
ژئوتوریســتی) از آزمــون رگرســیون چندمتغیــره اســتفاده
شــده اســت .همچنیــن ،بــرای بررســی اســتقالل خطاهــا
از آزمــون دوربین ـ واتســون اســتفاده شــده اســت .نتایــج
ایــن آزمونهــا در جــدول  3و  4بیــان شــده اســت.
جدول  :3نتایج آزمون رگرسیون چندگانه تحلیل متغیرهای
انگیزههایگردشگری
متغیر
انگیزهها

ضریب ضریب
رگرسیون تبدیل
0/799

F

P-Value

0/001 80/52 0/638

دوربین
واتسون1/886

هماطــور کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود ،آزمــون
دوربین ـ واتســون بــرای متغیــر انگیزههــای گردشــگری

( )2/5 > 1/886 >1/5نشــان داد کــه بیــن خطاهــا
همبســتگی وجــود دارد؛ ازایــنرو شــرط اســتفاده از
رگرســیون برقــرار اســت .همچنیــن ،آزمــون)F) ANOVA
نشــان داد کــه بیــن متغیرهــا رابطــه خطــی وجــود دارد
(.)P ≥0/001
جدول  :4رگرسیون پارامترهای انگیزههای گردشگران
با مقاصد گردشگری ژئوتوریستی
پارامترها

ضریب
رگرسیون

ضریب رگرسیون
استانداردشده
)(β

t

P-Value

طبیعتگردی

0/644

0/719

21/02

0/001

آموزش

0/353

0/389

2/608

0/006

بازدید از
مکانهای تاریخی

0/247

0/218

4/327

0/004

اهداف
زیباییشناختی

0/207

0/176

6/998

0/001
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ارزیابی کیفیت مقاصد ژئوتوریستی شهروندانکالنشهر تبریز
با استفاده از روش  VQEمطالعه موردی :استان آذربایجان شرقی

کد

ژئومورفوسایت

EP R C EI N IP O F VE IC Pr H IR AC ENP K SA T E

1

کندوان (منطقه اسکو)

2

1

2

3

3

1

3

2

3

2

3

1

2

1

3

3

3

3

3

2

سواحل دریاچه ارومیه

2

2

1

2

2

3

3

3

3

1

1

1

2

1

3

2

1

3

2

3

آبگرم بستانآباد

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

2

1

3

1

3

2

2

2

1

4

آبگرم قیزیل داغی
(منطقه آذرشهر)

2

2

2

2

3

1

3

2

1

2

2

1

3

1

3

2

1

2

1

5

تاالب قوری گل
(منطقه بستانآباد)

2

2

2

1

3

1

3

2

2

2

2

1

2

2

3

3

3

1

3

6

کوه عون ابن علی (عینالی) 2

1

2

3

3

1

3

2

2

2

3

1

2

1

3

3

3

2

2

7

دامنههای کوه سهند

2

2

2

2

3

2

3

2

3

2

3

1

2

2

3

3

3

2

3

8

آسیاب خرابه
(منطقه جلفا)

2

2

2

3

3

1

3

2

3

2

3

2

2

2

3

3

3

3

3

9

گردنه پیام(منطقه مرند)

2

2

2

3

3

1

3

2

3

1

2

1

2

2

3

3

3

2

2

10

آبشار گول آخور
(منطقه ورزقان)

2

2

2

2

3

2

3

2

2

1

1

1

3

2

3

1

2

2

2

11

دامنههای میشو
(منطقه مرند)

2

2

2

2

3

1

3

2

2

1

1

1

3

2

3

1

2

2

3

12

سواحل رود ارس
(منطقه جلفا ـ سیهرود)

2

2

2

2

3

1

3

1

2

3

2

1

3

1

2

1

2

2

2

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :5ارزیابی پارامتریک هر ژئومورفوسایت در مقیاس  1تا 3

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

بــر اســاس نتایــج رگرســیون ابعــاد انگیزههــای گردشــگری
ژئوتوریســتی بــا مقاصــد گردشــگری کــه در جــدول  4نشــان
داده شــده اســتُ ،بعــد طبیعتگــردی (ُ ،)P =0/001بعــد
زیباییشــناختی (ُ ،)P =0/001بعــد بازدیــد از مکانهــای
تاریخــی ( )P =0/004و ُبعــد آموزشــی ()P =0/006مــورد
تحلیــل قــرار گرفــت .در ایــن تحلیــلُ ،بعــد طبیعتگــردی
( )β=0/719قویتریــن پیشبینــی بــرای مقاصد گردشــگری
ژتوتوریســتی بــوده اســت و ژئومورفوســایتهای منتخــب
دارای ُبعــد ژئوتوریســتی هســتند .گفتنــی اســت ،بــا توجــه
بــه اینکــه تحلیــل آمــاری بــرای ســاکنانکالنشــهر تبریــز
صــورت گرفتــه اســت ،از  384پرســشنامه ،تعــداد 328
پرســشنامهای کــه پاســخدهندگان آن ســاکنکالنشــهر
تبریــز بودنــد تجزیــه و تحلیــل شــده اســت .ضمن ـ ًا ،نتایــج
پژوهــش نشــان میدهــد کــه پارامتــر طبیعتگــردی بــا
میانگیــن  0/63و انحــراف اســتاندارد  0/484بیشــترین
امتیــاز را در میــان ســایر پارامترهــای انگیــزه گردشــگران
داشــته اســت .ایــن یافتــه نشــان میدهــد کــه انگیــزه اصلــی
بیشــتر گردشــگران ســاکنکالنشــهر تبریــز کــه مقاصــد
گردشــگری ژئوتوریســتی پیشــنهادی را انتخــاب کردهانــد

بازدیــد از جاذبههــای میــراث زمیــن بــوده اســت کــه از
شــاخصهای اصلــی ژئوتوریســم بهشــمار مــیرود.
کمــی  VQEبــرای تحلیــل کیفیــت
ـ یافتههــای روش ّ
ژئومورفوســایتهای منتخــب
در ایــن بخــش ،همانطــور کــه در قســمت روش تحقیــق
ذکــر شــد ،نوزده شــاخص عــددی بــرای مجموعــه پارامترها
شناســایی شــده اســت کــه ایــن شناســایی مبتنــی بــر نتایج
تحقیــق پیمایشــی از میــان کارشناســان و متخصصــان
مرتبــط بــوده و بــرای ارزیابــی کیفیــت ژئومرفوســایت مــورد
توافــق قــرار گرفتــه اســت .روش مذکــور چهــار رویکــرد بــه
قــرار ذیــل دارد:
 )1جمعکــردن ارزشهــای تخصیصیافتــه از ســوی
کارشناســان
 )2نرمالسازی این ارزشها به مقیاس 0-1
 )3محاسبه وزن نسبی ( )wبرای هر پارامتر
 )4اســتفاده از وزنهــای نســبی بــرای ارزیابــی کیفیــت
ژئومورفوســایت کــه ارزشــی بیــن  1تــا  3در هــر پارامتــر برای
ژئومورفوســایت درنظــر گرفتــه شــده اســت .جــدول  5نتایج
ایــن ارزیابــی را نشــان میدهــد.
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ژئومورفوسایت

تهدیدات و ضرورت محافظت

پتانسیل استفاده

کیفیت ذاتی
ژئومورفولوژیکی

کمــی ارزش هــر مجموعــه پارامتــر امــکان
بــا تعییــن ّ
شناســایی ( QGکیفیت ژئومورفوســایت منتخــب) از طریق
عبــارت زیــر فراهــم شــد (جــدول:)6
						
رابطه6
Q G = ) IQ + P + G ( / 3
		
در ایــن عبــارت هــر مجموعــه پارامتــر شــامل مــوارد ذیــل
اســت:

جمع پارامترها
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 = QGکیفیت ژئومورفوسایت (دارای ارزش )0-1
 = IQکیفیت ذاتی ژئومورفولوژیکی سایت
(دارای ارزش )1-3
 =Pپتانسیل استفاده از سایت (دارای ارزش )1-3
 = Gتهدیدهــای احتمالــی و ضرورتهــای حفاظتــی
(دارای ارزش )1-3

جدول  :6ارزش وزنی نهایی ارزیابی کیفیت ژئومورفوسایتهای منتخب

ارزیابی کیفیت مقاصد ژئوتوریستی شهروندانکالنشهر تبریز
با استفاده از روش  VQEمطالعه موردی :استان آذربایجان شرقی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

بحث و نتایج
یافتههــای حاصــل از روش تحلیــل آماری نشــانگر آن اســت
کــه بیــن ابعــاد مقاصــد گردشــگری ژئوتوریســتی و انگیــزه
گردشــگران ارتبــاط معنــیدار وجــود دارد .بــرای بررســی
ایــن ارتبــاط از آزمــون پیرســون اســتفاده شــده اســت.
نتایــج ایــن آزمــون در ســطح  α =0/01و  α =0/05بــا ســطح
اطمینــان  99درصــد ،وجــود همبســتگی بیــن متغیرهــای
طلبیعتگــردی را اثبــات کــرد .بنابرایــن دوازده مقصــد
ن ژئومورفولوژیکــی منتخــب از ســوی
ژئوتوریســتی و مــکا 
شــهرواندانکالنشــهر تبریــز تعییــن شــد .ایــن ارتبــاط
بــرای تحلیــل ســطح متغیرهــای مســتقل (مؤلفــه انگیــزه
گردشــگران) در پیشبینــی ســطح متغیرهــای مــاک
(مقاصــد گردشــگری ژئوتوریســتی) از آزمــون رگرســیون
چندمتغیره اســتفاده شــد که نشــان داد بین متغیرها رابطه
خطــی وجــود دارد .یافتههــای حاصــل از رگرســیون ابعــاد
انگیزههای گردشــگری ژئوتوریســتی شــهروندانکالنشــهر
تبریــز نشــان داد کــه بعــد طبیعتگــردی قویتریــن
پیشبینــی را بــرای مقاصــد گردشــگری ژئوتوریســتی
داشــته اســت .مقایســه ایــن یافتههــا بــا یافتههــای
ش بنســبردی ( )1392دربــاره ارتبــاط معنـیدار بیــن
پژوهـ 
انگیزههــا بــا رضایتمنــدی گردشــگران از مقاصــد پیســت
اســکی اســتان تهــران ،پژوهــش چــو و همــکاران ()2016
دربــاره ایجــاد ارزش ویــژه مقصــد گردشــگری از طریــق
ارتبــاط بــا انگیــزه گردشــگری و پژوهــش هانــگ و همــکاران
( )2016دربــاره عوامــل مؤثــر بــر انگیــزه انتخــاب مقصــد
گردشــگری بــرای گردشــگران خارجــی شــهر دایانگ کشــور
ویتنــام نوعــی همخوانــی را نشــان میدهــد ،بهطــوری کــه
هــدف مشــترک تمامــی محققــان بررســی رابطــه معنـیدار
بیــن مقصــد گردشــگری و انگیــزه گردشــگران در انتخــاب
آن مقصــد اســت .زیــرا در صنعــت گردشــگری ،انگیــزش را
اصلیتریــن مفهــوم در انتخــاب مقصــد میداننــد .انگیزهها
مشــخص میکننــد کــه چــرا گردشــگران بــه ســفر میرونــد
یــا فعالیتــی خــاص را در آن ســفر انجــام میدهنــد .ارزیابــی
انگیزههــای گردشــگران بــه مــا کمــک میکنــد کــه نیازهــا و
ترجیحــات گردشــگران را دریابیــم و درک کنیــم و ایــن درک
درســت نهایت ـ ًا بــه حفــظ و توســعه گردشــگری در منطقــه
مزبــور منجــر خواهــد شــد.
در بخــش تحلیــل کیفیــت ژئومورفوســایتهای منتخب که
کمــی  VQEاســتفاده شــده اســت ،با توجــه به اینکه
از روش ّ
بیشــتر روشهــای تحلیــل کیفیــت ژئومورفوســایتها
محدودیــت زیــادی داشــته و بســیار ذهنــی و مبتنــی بــر
تقســیمات غیرطبیعی میراثهــای ژئومورفولوژیک اســت،
کمــی بــا لحــاظ تمــام ابعــاد تأثیــرات محیطــی،
ایــن روش ّ

برنامهریــزی قلمــروی و میراثهــای طبیعــی موجــود در
ســایتها بســیار مطلــوب اســت .در ایــن بخش از ســه معیار
کیفیت ذاتی ژئومورفولوژیک ،پتانســیل اســتفاده از ســایت
و تهدیــدات احتمالــی و ضروریــت محافظــت اســتفاده
شــده اســت .بدیــن منظــور ،بــرای معیارهــای مزبــور نــوزده
شــاخص عــددی بــرای مجموعــه پارامترهــا شناســایی و
ارزشگــذاری شــد و محاســبه وزنــی بــرای آنهــا صــورت
گرفــت .یافتههــای ایــن روش نشــان از تأثیــر مســتقیم و
بســیار مهــم پارامترهــای مزبــور ،بهویــژه کیفیــت ذاتــی
ژئومورفولوژیکــی ،در کیفیــت مقصــد ژئوتوریســتی دارد.
بــا یافتههــای مذکــور بــا یافتههــای پژوهــش رضوانــی و
همــکاران ( )1396دربــاره تحلیــل عوامــل و شــاخصهای
کیفیــت محیطــی مؤثــر بــر گردشــگری روســتایی در منطقه
اورامانــات اســتان کردســتان ،پژوهــش بروســکی و ســندررو
( )2005دربــاره ارزیابــی ارزشهــای نامحســوس در کیفیــت
ژئومورفوســایتها ،و پژوهــش لــی و ُدنــگ ( )2017دربــاره
رضایــت گردشــگران اروپایی در شــهر هانگ بــا درک کیفیت
محیطــی مقصــد گردشــگری همخوانــی دارد و همگــی بــر
لــزوم کیفیــت هر نوع مقصــد گردشــگری در جذب گردشــگر
تأکیــد دارنــد ،بهطوریکــه تجربــه مفیــد لذتبخــش آن
مقصــد در مراجعــه مجــدد گردشــگران به همان مــکان تأثیر
بســزایی دارد و نهایتـ ًا تــداوم تقویــت ایــن شــاخص به حفظ
و توســعه گردشــگری پایــدار در مقصــد گردشــگری خواهــد
انجامیــد.
از دیگــر یافتههــای ایــن روش ،ارزش وزنــی بیشــتر
مجموعــه پارامتــر  IQیــا همــان کیفیــت ذاتــی ژئومورفیکــی
در هــر ژئومورفوســایت اســت ،بهطوریکــه وزن نســبی
پارامتــر کیفیــت ذاتــی ژئومورفیکــی بــرای ژئومورســایت
آســیاب خرابــه (منطقــه جلفــا) مقــدار  ،0/96کــوه عــون ابن
علــی تبریــز (عینالــی) مقــدار  ،0/91گردنــه پیــام (منطقــه
مرنــد) مقــدار  0/86بهدســت آمــده اســت کــه در مقایســه
بــا ســایر پارامترهــا بیشــترین ارزش وزنــی را دارنــد .ایــن
یافتههــا بیانگــر آن اســت کــه کیفیــت هــر ژئومورفوســایت
ارتبــاط مســتقیم بــا ارزشهــای ذاتــی ژئومورفیکــی دارد که
مهمتریــن عامــل در تعییــن کیفیــت ژئومورفوســایتهای
مقاصــد گردشــگری شــهروندانکالنشــهر تبریــز اســت.
بنابرایــن ،بــدون فعالیــت سیســتمهای مورفوژنتیــک
فعــال در هــر ژئومورفوســایت ،کــه اشــکال و ویژگیهــای
مورفوژنتیــک یــک چشــمانداز طبیعــی نتیجــه عملکــرد
سیســتمهای مورفوژنتیــک فعــال از طریــق فرایندهــای
خــاص آن سیســتم در یــک ناحیــه مورفوژنتیــک خــاص
اســت ،عمــ ً
ا تشــکیل مجموعــه اشــکال ژئومورفیکــی
جــذاب و جالبتوجــه در ژئومورفوســایت ممکــن نمیبــود و
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چهبســا شــهروندانکالنشــهر تبریــز ژئومورفوســایتهای
منتخــب رابهعنــوان مقاصــد ژئوتوریســی بــرای فعالیــت
گردشــگری انتخــاب نمیکردنــد.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

نتیجهگیری
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