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(براساس تحلیل محتوای کمی مقاالت و کتابهای ژئوتوریسم طی سالهای )1387-1396

یوسف آقائی پور -دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی ،دانشکده جغرافیا و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
محمدحسین رامشت -استاد گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده جغرافیا و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

پذیرش مقاله1398/06/03 :

تائید نهایی1399/01/19 :

چكيده
ژئوتوریسم یكي از شاخههاي جدید گردشگري است كه در دو دهه اخير موردتوجه محققان و گردشگران
قرارگرفته است .این افزایش توجه باعث رشد و گسترش ادبيات ژئوتوریسم شده است .با توجه به رشد
ادبيات ژئوتوریسم در طي این سالها ،به نظر ميرسد كه بررسي ادبيات آن الزم است .هدف این پژوهش
بررسي ادبيات ژئوتوریسم در ایران با استفاده از روش تحليل محتواي كمي و ارائه نماي كلي از وضعيت
آن است .بدین منظور تعداد  99مقاله علمي-پژوهشي و علمي-ترویجي و  16كتاب در بازه زماني دهساله
( )1396-1387موردبررسي قرارگرفته است .یافتههاي تحقيق نشاندهنده افزایش توجه محققان و رشد
زیاد چاپ مقاالت و كتابهاي ژئوتوریسم است .توسعه مهمترین مؤلفه تعاریف ژئوتوریسم ميباشد.
حدود  33درصد مطالعات از روش تحقيق تركيبي (كمي و كيفي) استفاده كردهاند و  71درصد مطالعات
نيز داراي اهداف كاربردي هستند .مقاالت ژئوتوریسم در  42مجله چاپشدهاند كه مجالت علوم زمين و
فصلنامه جغرافياي طبيعي با  7مقاله بيشترین مقاالت را منتشر كرده است .پژوهشگراني از  53دانشگاه
و موسسه در انتشار مقاالت و كتابها ژئوتوریسم مشاركت داشتهاند كه دانشگاههاي تهران و تبریز
بيشترین تعداد مقاالت را به خود اختصاص دادهاند.

واژگان كليدي :تحليل محتوا ،ژئوتوریسم ،گردشگري ،ایران.
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مقدمه

در دهههای اخیر شاخه جدیدی از گردشگری شکلگرفته است که دارای یک رابطه آگاهانه با طبیعت بیجان است (وارونا،1
 .)47 :2016ژئوتوریسم 2یکی از رشتههای وابسته به گردشگری طبیعتگرا است که به معرفی پدیدههای زمینشناسی و
ژئومورفولوژی 3به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها میپردازد (غازی و قدیری .)65 ،1390 ،ژئوتوریسم بهعنوان یکی
از گونههای گردشگری پایدار است که در طول دو دهه گذشته رشد زیادی داشته است و شاخهها ،مفاهیم و شبکه بینالمللی
مرتبط با ژئوتوریسم نیز در این سالها رشد و گسترش زیادی داشته است (نیوسام و دولینگ.20 ،2012 ،4؛ پریتو،2013 ،
 .)24در ایران مطالعات ژئوتوریسم پس از پیشنهاد محمدحسن نبوی در هجدهمین گردهمایی علوم زمین در سال 1378
آغاز شد و محققان با مطالعات و پژوهشهای خود نقش مهمی درزمینه معرفی ،آموزش و رشد آن بر عهده داشتهاند .در
حال حاضر با توجه به جدید بودن ،گستردگی و تنوع موضوعات و پدیدهها ،ژئوتوریسم به یک زمینه پژوهشی محبوب در
میان محققان رشتههای مختلف مخصوصا ژئومورفولوژی و زمین شناسی تبدیلشده است .مطالعات و تحقیقات زیادی نیز
در طی این دو دهه درزمینه ژئوتوریسم انجام شده است و همین امر باعث رشد و توسعه ادبیات این مفهوم شده است که
در این زمینه منابع نوشتاری همانند کتاب و مقاله از نقش و اهمیت بیشتری برخوردار هستند .یکی از نیازهای اساسی هر
جامعه علمی ،ارزیابی عملکرد فعالیتهای علمی آن جامعه بهطور مستمر ،بیطرف و همهجانبه است که نقش بازخورد را در
رفع موانع پیشرفت علمی ایفا میکند (ستاوند و روستا .)394 ،1392 ،برای حرکت صحیح به سمت توسعه و پیشرفت حقیقی،
بررسی و ارزیابی تحقیقات امری ضروری است (خلجی .)94 ،1381 ،بررسی جنبههای مختلف ادبیات علمی ژئوتوریسم در
ایران با توجه به رشد زیاد این مطالعات در سالهای اخیر تصویری از فعالیتهای پژوهشی در این حوزه را ترسیم میکند.
به عبارتی با تحلیل محتوای 5مقاالت و کتابهای ژئوتوریسم میتوان گامی در جهت بهبود روند علمی این دانش برداشت.
تحلیل محتوا یکی از روشهایی است که پژوهشگران برای تحلیل اطالعات تحقیقات مختلف ازجمله مقاالت از آن استفاده
میکنند .پژوهشهای متعددی با استفاده از روش تحلیل محتوا و روشهای دیگر به بررسی مقاالت و ارزیابی مقاالت و
مجالت علمی پرداختهاند که ازجمله این تحقیقات میتوان به موارد زیر اشاره نمود .اوالفسدوتیر و تریجونیت )2018( 6در
مقالهای به بررسی سیستماتیک ادبیات علمی ژئوتوریسم در طی دو دهه اخیر پرداختهاند و نتایج مطالعه آنها نشاندهنده
این است مشارکت  53کشور در مطالعات است که بیشتر عالقهمند به شناسایی ،توصیف و ارزیابی جغرافیایی مناطق هستند.
کولتا )2018( 7روشهای مطالعه ژئودایورسیتی را موردبررسی قرار داده است و معتقد است که رویکرد روششناسی باید بر
اساس هدف تحقیق انتخاب شود .روبان )2015( 8به بررسی الگوی جغرافیایی ادبیات ژئوتوریسم پرداخته است که نتایج آن
نشان میدهد مطالعات در تمام قارهها انجام میشود اما تمرکز آن بیشتر در اروپا ،شرق آسیا ،خاورمیانه و آمریکای جنوبی
است .کامپروبی و کرومینا )2016( 9در مقالهای به بررسی کاربرد روش تحلیل محتوا در مطالعات گردشگری پرداختهاند و
به این نتیجه رسیدهاند که مطالعات گردشگری با استفاده از روش تحلیل محتوا شفاف ،مؤثر و قابل تکرار است .موحد و
ایزدی ( )1389به تحلیل کمی و کیفی مقالههای فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی در بازه زمانی  1378-1387پرداختهاند
و برای این کار از هشت پارامتر استفاده کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که مقاالت در هشت پارامتر موردبررسی
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پیشرفتهای کمی و کیفی داشتهاند .ستاوند و روستا ( )1392مقاالت مجله معماری و شهرسازی آرمانشهر طی سالهای
 1392-1387را با استفاده از هشت متغیر بررسی کردهاند .علینژاد و میرحق جو ( )1394در مقالهای به بررسی مقاالت
مجله جغرافیا و برنامهریزی طی سالهای  1389-1393پرداختهاند و به تحلیل تعداد مقاالت ،نویسندگان ،و سهم مؤسسات
و دانشگاههایی نویسندگان مقاالت پرداختهاند .قنواتی و همکاران ( )1391به بررسی مدلهای مورداستفاده در مقالههای
ژئوتوریسم و روند استفاده از این مدلها پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از مدلهای پرالونگ 1و اکولوژیک
نسبت به سایر مدلها متداولتر است و بین سالهای  1389تا  1391بیشترین با استفاده از مدلهای مختلف درزمینه
ژئوتوریسم انجام شده است .مختاری ( )1393در مقالهای به بررسی نقد دانش ژئوتوریسم در ایران ،ماهیت ژئوتوریسم و
رابطه آن با ژئومورفولوژی و روشهای مورداستفاده در مطالعات ژئوتوریسم پرداخته است و معتقد است که در مطالعات
ژئوتوریسم بهجای استفاده از واژههایی همانند ژئومورفوتوریسم و ژئومورفوسایت بهتر است به شخصیت جغرافیایی آن توجه
شود .زنگنه اسدی و همکاران ( )1395روشهای مورداستفاده برای ارزیابی ژئوسایت و ژئومورفوسایتها در ایران را بررسی
کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که روش کومانسکو با وجود داشتن ضعفهایی همانند ارزیابی نقش خدماتی
ژئومورفوسایتها نسبت به سایر روشها بررسی شده کاملتر است ،آنها یک روش ژئومورفوتوریسمی برای رفع نواقص
سایر روشها معرفی کردهاند .استفاده از واژه ژئومورفوتوریسم در مطالعات ژئوتوریسمی خاص ایران است (مختاری،1393 ،
.)100
کشور ایران به علت خصوصیات طبیعی ،انسانی و تنوع جغرافیایی آن از قابلیت باالیی در زمینه ژئوتوریسم برخوردار است
و پژوهشگران در طی سالهای اخیر مطالعات فراوانی در این زمینه داشتهاند و مقاالت و کتابهای متعددی در این زمینه
به چاپ رساندهاند ،اما آنها وضعیت و پیشرفت تحقیقات ژئوتوریسم را موردبررسی قرار ندادهاند .هدف این پژوهش بررسی
فضای گفتمانی ژئوتوریسم در ایران از طریق ارزیابی مقالهها و کتابهای چاپشده در این زمینه با استفاده از روش تحلیل
محتوای کمی است.
روش تحقيق

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی به بررسی و تحلیل ادبیات ژئوتوریسم میپردازد .جامعه آماری پژوهش
شامل کتابهای ژئوتوریسم و کلیه مقاالت ژئوتوریسم چاپشده در مجالت علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی است که در
سایت مجالت یا در پایگاههای علمی دانلود مقاله همانند بانک اطالعات نشریات کشور ،پایگاه مجالت تخصصی نور،
پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و پرتال جامع علوم انسانی نمایه شده و قابلدسترسی میباشند .در راستای اهداف
تحقیق تعداد  16کتاب ژئوتوریسم و مقاالت ژئوتوریسم موجود در پایگاههای ذکرشده که شامل  99مقاله بود دانلود شده و
سپس اطالعات موردنیاز استخراج گردیده است .بازه زمانی پژوهش ده ساله ( )1387-1396است .شاخصهای مورداستفاده
در این تحقیق شامل روند چاپ مقاالت ژئوتوریسم ،مؤلفههای کلیدی تعاریف ژئوتوریسم ،روش تحقیق ،پراکندگی
جغرافیایی مناطق موردمطالعه ،میزان مشارکت مجالت و میزان مشارکت دانشگاهها است .برای توصیف کمی شاخصها و
ترسیم نمودارها از نرمافزار اکسل 2و بهمنظور بررسی پراکندگی جغرافیایی مطالعات از نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی3
استفاده شده است.
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بحث و یافتهها
تحليل روند مقاالت ژئوتوریسم

برای تحلیل روند کتابها و مقاالت چاپشده در مجالت علمی ،تعداد کتابها و مقاالت ژئوتوریسم منتشر شده در طی
بازه زمانی ده سال ( )1387-1396استخراج شده و نمودار توزیع فراوانی آن ترسیم گردیده است (شکل  .)1در طی بازه
زمانی مورد مطالعه  99مقاله و  16کتاب ژئوتوریسم به چاپ رسیده است .با نگاهی به نمودار پایین درمییابیم که روند چاپ
مقاالت ژئوتوریسم صعودی است و از سه ( )3مقاله در سال  1387به  15مقاله در سال  1396رسیده است .بر اساس دادهها
سال  1393با  16مقاله و پس از آن سال  1395و  1396با انتشار  15مقاله باالترین فراوانی را دارند .در پنج سال اول
 1387تا  1391به علت شکلگیری تازه این مفهوم گردشگری و ناشناخته بودن آن نزد پژوهشگران و مجالت تعداد مقاالت
کم و دارای نوسان زیادی میباشد .بهطورکلی نمودار روند انتشار مقاالت نشاندهنده افزایش توجه و اهتمام پژوهشگران
به موضوع ژئوتوریسم است .روند چاپ کتابهای ژئوتوریسم دارای رشدی صعودی است ولی این رشد کم بوده بطوریکه
در بیشتر سالها یک یا دو کتاب به چاپ رسده است ،بجز سال  1392که در این سال  5کتاب چاپ شده است.
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شكل  .1توزیع فراواني مقاالت و كتابهاي ژئوتوریسم ()1387-1396

مفهوم و تعریف ژئوتوریسم

دو دهه از شکلگیری ژئوتوریسم میگذرد که در طی این مدت محققان تالش زیادی برای بررسی و تعریف ژئوتوریسم و
مفاهیم اساسی آن انجام دادهاند .ژئوتوریسم دانشی چندشالودهای و میان رشتهای است و محققان براساس پیش زمینه
ذهنی خود تعریفهای متفاوتی را ارائه کردهاند (مختاری .)41 ،1394 ،محققانی داخلی همانند نکوئی صدری ،امری کاظمی،
مختاری ،مقصودی و  ...تالش کردهاند تا جنبههای مختلف ژئوتوریسم را در مقاالت و کتابهای خود تبیین نمایند و در
این راستا تعاریفی از این مفهوم ارائه دادهاند؛ همانند کتاب ژئوتوریسم نوشته دکتر داود مختاری که تاریخچه تعاریف و
مفاهیم ژئوتوریسم را در این کتاب بررسی و تحلیل کرده است .تعریفهای ارائه شده غالبا از چند مولفه تشکیل شدهاند و
در این تحقیق برای بررسی تعاریف ژئوتوریسم ارائهشده در مقاالت موردمطالعه ،مؤلفههای تعاریف استخراج و سپس در
هفت گروه طبقهبندی شدهاند .در این بخش برای بررسی تعاریف ارائه شده در مقاالت و استخراج مولفهها از اشباع نظری
استفاده شده است .گزارههای استخراجشده بیانگر موارد ذیل است:
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 .1ارائه تعریف ژئوتوریسم از نویسندگان خارجی و داخلی در بیشتر مقاالت
 .2نزدیکی تعاریف ارائهشده از نویسندگان داخلی به تعاریف نویسندگان خارجی نشاندهنده نگاه به بیرون پژوهشگران
ژئوتوریسم بهمنظور نزدیکی به ادبیات علمی بینالمللی است.
 .3توسعه پایدار ،معرفی پدیدهها و حفاظت از پدیدهها پرکاربردترین مؤلفهها در تعاریف ژئوتوریسم هستند.
میان رشتهای بودن

%13

%13
آگاهی بخشی و اطالع رسانی
توسعه پایدار

%11

%14

حفاظت از پدیدهها
معرفی پدیدهها
بررسی واژه ژئوتوریسم

%16
%18

زیرشاخه اکوتوریسم یا گردشگری
طبیعتگرا

%15

شكل  .2فراواني مؤلفههاي تعریف ژئوتوریسم در مقاالت و كتابهاي ژئوتوریسم ()1387-1396

بررسي روش تحقيق

روشهای تحقیق بهعنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت به شکلهای مختلف بر اساس ماهیت
تحقیق ،اهداف تحقیق ،ابزار تحلیل دستهبندی میشوند (خاکی.155 ،1378 ،؛ حافظنیا .)50 ،1382 ،در این پژوهش به
بررسی روش تحقیق بر اساس رویکرد و روش تحقیق بر اساس هدف میپردازیم .رویکرد روششناسی مقاالت و کتابهای
موردمطالعه در سه دسته کمی ،کیفی و ترکیبی گروهبندی شده است که  28درصد مقاالت دارای رویکرد کمی 39 ،درصد
مقاالت کیفی و  33درصد از مقاالت دارای رویکرد ترکیبی هستند.

کمی

کمی
%28

ترکیبی
%33

کیفی
ترکیبی

کیفی
%39

شكل  .4توزیع كمي مقالهها و كتابها بر اساس رویكرد روششناسي

روش تحقیق بر اساس هدفشناسی را میتوان در سه گروه تحقیقات بنیادی ،کاربردی و توسعهای طبقهبندی نمود.
پژوهشها معموالً در یکی از این سه گروه قرار میگیرند؛ اما در برخی پژوهشها ممکن است هدف پژوهش بهصورت
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ترکیبی همانند بنیادی-توسعهای باشد (خیرالدین و دالیی میالن1395 ،؛  .)119بررسی مقاالت و کتابهای ژئوتوریسم
نشاندهنده آن است که  71درصد مقاالت کاربردی 7 ،درصد بنیادی 8 ،درصد توسعهای و  14درصد ترکیبی هستند .در
مقاالت ژئوتوریسم تحقیقات بنیادی و توسعهای که باعث توسعه دانش ژئوتوریسم میگردند ،سهم کمی را به خود اختصاص
دادهاند.
ترکیبی
%14
ترکیبی
توسعه ای
بنیادی

توسعه ای
%8
بنیادی
%7

کاربردی

کاربردی
%71
شكل  .5توزیع كمي مقالهها و كتابها بر اساس هدف تحقيق

پراكندگي جغرافيایي مناطق موردمطالعه

مکان ،مرکز عمل آگاهانه و ارادی انسانها و کانون علم جغرافیا است (شکوئی .)137 ،1369 ،در دانشهای جغرافیایی
مکان موضوع و محور جغرافیا است و این امر موجب حفظ دانش جغرافیا بهمثابه دانشی یگانه و نه متفرق گردیده است
(دیباج .)7 ،1386 ،در بیشتر تحقیقات ژئوتوریسم مکان یا محدوده مشخصی را بهعنوان منطقه موردمطالعه مشخص
میکنند .ماهیت و وسعت محدوده موردمطالعه در مطالعات طیف متنوعی از حوضه آبریز و لندفرم 1تا شهرستان و استان را
شامل میشود .در این بخش پراکندگی استانی مناطق موردمطالعه در مقالهها و بعضا کتابها بررسیشده است .استان
آذربایجان شرقی با  12مطالعه بیشتر از سایر استانها مورد بررسی قرار گرفتهاند .در رتبه بعدی استان لرستان با  9مقاله و
استان کرمانشاه با  7مقاله قرار دارند .در مورد شش ( )6استان قم ،اراک ،خوزستان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و
بویراحمد و بوشهر نیز هیچ مطالعهای انجام نشده است .نقشه پراکندگی جغرافیایی مناطق موردمطالعه در مقاالت و کتابها
ژئوتوریسم بیانگر این است که بیشتر مطالعات در مناطق کوهستانی غرب و شمالغرب کشور انجام شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12. Landform
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شكل  .6پراكنش جغرافيایي مناطق موردمطالعه در مقاالت و كتابهاي ژئوتوریسم داخلي ()1387-1396

ميزان مشاركت مجالت

مجالت نقش مهمی در انتشار یافتههای علمی محققین ایفا میکنند .این مجالت یکی از فرایندهای مهم تبادل دانش به
شمار میروند و به عبارتی مجرای اصلی و رسمی ارتباط میان پژوهشگران هستند (ستاوند و روستا .)394 :1392 ،گسترش
پژوهش در زمینههای مختلف و ارتقاء سطح نظری و علمی از دیگر اهداف این مجالت میباشد (موحد و ایزدی:1388 ،
 .)84مقاالت ژئوتوریسم در  42مجله چاپ شدهاند که مجالت علوم زمین و فصلنامه جغرافیای طبیعی با  7مقاله بیشترین
مقاالت را منتشر کردهاند .نکته مهم در این زمینه تعداد و تنوع زیاد مجالت است؛ بهگونهای که مقاالت ژئوتوریسم در
مجالتی از رشتهها و گرایشهای علمی مختلف به چاپ رسیدهاند اما مجالت جغرافیایی سهم بیشتری در این زمینه دارند.
5

تعداد مقاالت

4

4

5

6

6

7

7

8
7
6
5
4
3
2
1
0

مجالت

شكل  .7فراواني مقاالت در مجالت علمي در سالهاي 1387-1396
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ميزان مشاركت دانشگاهها

بهمنظور بررسی شاخص میزان مشارکت دانشگاهها در چاپ مقاالت و کتابهای ژئوتوریسم ،دانشگاه یا موسسه نویسندگان
مقاالت موردبررسی قرار گرفته است تا از این طریق میزان مشارکت دانشگاهها در انتشار مقاالت و کتابها مشخص شود.
بررسیها نشاندهنده آن است که تعداد  259نویسنده از  53دانشگاه و موسسه در این زمینه مشارکت داشتهاند .به علت
تعداد زیاد دانشگاهها و مؤسسات در این بخش فقط آمار دانشگاههایی نوشته شده است که محققان آنها سهم بیشتری در
تولید مقاالت و کتابها داشتهاند .همانطور که از نمودار زیر مشخص است پژوهشگران دانشگاههای تهران و تبریز با 48
و  43نویسنده باالترین تعداد را به خود اختصاص دادهاند .بهطورکلی این دو دانشگاه مشارکت بیشتری در رشد ادبیات
ژئوتوریسم داشته است و از تعداد  284نویسنده مقاالت و کتابها تعداد  91نویسنده متعلق به دانشگاههای تبریز و تهران
است؛ بهعبارتدیگر حدود  33درصد نویسندگان مقاالت و کتابها ژئوتوریسم از این دو دانشگاه هستند .اهمیت و توجه
محققان ،دانشگاهها و سازمانها به موضوع ژئوتوریسم و شکلگیری مراکز پژوهشی همانند مرکز پژوهش ژئوتوریسم
دانشگاه تبریز از مهمترین عوامل رشد کمی و کیفی مطالعات ژئوتوریسم در کشور میباشد.
جدول  .1ميزان مشاركت دانشگاهها در چاپ مقاالت و كتابهاي ژئوتوریسم در سالهاي  1387-1396در مجالت داخلي

ردیف

دانشگاه/سازمان
دانشگاه تهران

1

تعداد ردیف
48
11

تعداد
6

دانشگاه/سازمان
دانشگاه علوم و تحقیقات
تهران
دانشگاه زنجان

6
5

2

دانشگاه تبریز

43

12

3

دانشگاه تربیت مدرس

12

13

دانشگاه گرگان

4

دانشگاه سبزوار

12

14

دانشگاه آزاد الرستان

4

5

دانشگاه اصفهان

11

15

دانشگاه مشهد

3

6

دانشگاه خوارزمی

11

16

دانشگاه کرمان

3

7

دانشگاه اردبیل

11

17

دانشگاه هنر اصفهان

3

8

دانشگاه شهید بهشتی

9

18

دانشگاه کردستان

2

9

دانشگاه زاهدان

8

19

دانشگاه رازی

2

10

دانشگاه ارومیه

6

20

دانشگاه علوم گردشگری
تهران

2

نتيجهگيري

ژئوتوریسم یکی از گونههای گردشگری پایدار و ابزاری قدرتمند برای توسعه پایدار جوامع محلی است که در طول دو دهه
گذشته رشد زیادی داشته است و مطالعات زیادی در این زمینه در نقاط مختلف جهان انجام شده است .کشور ایران
قابلیتهای ژئوتوریسمی باالیی دارد و محققان پژوهشهای متعددی این زمینه انجام دادهاند .هدف این پژوهش
تجزیهوتحلیل مقاالت و کتابهای ژئوتوریسم منتشرشده در دوره  10ساله  1387-1396است که نتایج زیر حاصلشده
است.
* در دوره موردمطالعه چاپ مقاالت رشدی صعودی داشته است که بیانگر افزایش توجه محققان به این شاخه
جدید از گردشگری است.

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال نهم ،شماره  ،1تابستان 1399

50

*
*

*
*
*

تعاریف ژئوتوریسم غالباً از نویسندگان خارجی و داخلی است که نزدیکی مؤلفههای تعاریف ارائهشده نشاندهنده
نگاه به بیرون پژوهشگران ژئوتوریسم بهمنظور نزدیکی به ادبیات علمی بینالمللی است.
حدود  39درصد مقاالت و کتابها از روش تحقیق کیفی استفاده کردهاند و درزمینه هدف شناسی  71درصد
مقاالت نیز دارای اهداف کاربردی هستند که با توجه به اهمیت مقاالت بنیادی و توسعهای الزم است توجه
بیشتری به این نوع از تحقیقات شود.
بیشتر مطالعات در مناطق کوهستانی غرب و شمالغرب کشور انجام شده است ،درحالیکه در شش استان هیچ
پژوهشی انجام نشده است.
مقاالت ژئوتوریسم در  42مجله چاپ شدهاند که مجالت علوم زمین و فصلنامه جغرافیای طبیعی با  7مقاله
بیشترین مقاالت را منتشر کرده است.
بررسی شاخص میزان مشارکت دانشگاهها در چاپ مقاالت نشاندهنده این است که پژوهشگرانی از  53دانشگاه
و موسسه در انتشار مقاالت و رشد ادبیات ژئوتوریسم مشارکت داشتهاند که حدود  33درصد نویسندگان مقاالت
از دو دانشگاه تبریز و تهران هستند.
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