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مقدمه

 در و شود یم محسوب آن درآمد کسب یاصل منبع اش،ینفت یرذخا کهاست  توسعه درحال یکشورها از یکی یرانا

 کسب یدجد منابع یگزینیجا ینهمچن و یدارپا و جانبه همه ةتوسع یجادا. رسد یم یانپا به منابع ینا دورچندان نه ای یندهآ

 سازمان ارقام و آمار براساس راستا، ینا در .ستها یتقابل و امکانات یتمام از استفاده یازمندن ،ینفت منابع یجا به درآمد

 ینا اقتصاددانان و شد خواهد یلتبد یجهان درآمدمنبع  ینتر بزرگ به یدجد ۀهزار در یگردشگر ،یگردشگر یجهان

 یرانا. (25 :1382 ،یمدهوش) دانند یم یخودروساز و نفت صنعت از پس رشدروبه و یاپو یاقتصاد ۀیدپد ینسوم را یتفعال

 را یبشر یها تمدن ترین یلاص از یکی ،است جهان یخیتار و یباستان ةبرجست کشور ده جزء یونسکو ضوابط براساس که

 وجود با. است برخوردار یجهان یاسمق در یاسیس و یفرهنگ ی،اجتماع یاییپو از و دارد خود یاسیس یایجغراف قلمرو در

 دالیل از یکی. (1374 یی،)راهنما است داده اختصاص خود به را یگردشگر های یتفعال یمعظ بازار از یزیناچ سهم این،

 توجه با یرادانست؛ ز گردشگری تسهیالت و خدمات به بهینه دسترسینبود  و نامطلوب ةارائ توان یم را سئلهم این اصلی

 به بهینه دسترسی و بهبود به مربوط مسائل یدبا است، یخدمات های یتفعال ینتر گسترده از یکی یگردشگر ینکها به

 یترضا جلب درجهت یاساس ییها گام ،یقطر ینا از و یجادا ،آن ۀدهند یلتشک ارکان و ها عرصه ةهم در خدمات

 داشته نگاه یراض گردشگران که یمناطق در و است منطقه در سود منبع ،یراض گردشگر چراکه ؛شود برداشته گردشگران

 مناسب ۀادار و خدمت یقدق یلتحل یازمندن ،گردشگران یترضا یجادا ،ینبنابرا ؛درو یم دست از درازمدت در سود ،نشوند

 فضایی یزیر برنامه زمینه، این در گردشگران رضایت جلب یها راه از ییک .(63 -56 :1384 ی،فتاح و یطالقان) است آن

 و مؤثر یعامل ،ییفضا -یمکان یکردیرو اعمال درصورت ،یزیر برنامه این رازی ؛است گردشگری خدمات ةزمین در

 اهداف ،یزانر برنامه و یشمنداناند از یاریبس باور به. است کشورمان متوازن و یدارپا ةتوسع اهداف به یلن در بخشسرعت

 فرابخش و عام یریگ جهت یک مستلزم و یاجتماع یا یاقتصاد صرف منافع ازفراتر  مراتب به ،یتفعال ینا در انتظار مورد

 به یدنرس یبرا است یکوشش ،یگردشگر گسترش راهبرد با ییفضا یزیر برنامه ،یگرد یسو از(. 396 :1382 ی،)گ است

 مدنظر یمل ةتوسع از یکل نظام یک به توجه با را یاهداف به یابیدست که یا منطقه ةتوسع درجهت ییفضا یالگو ینبهتر

 .(520 :1996 )توسان، دهد یم قرار

 ،مانده یبرجا فارس استان مختلف یها شهرستان در ها آن یایبقا که یآثار با ،یرانا یفرهنگ یتهو و تمدن یختار

 یها جلوه منطقه، ینا یباستان و یخیتارفرد  منحصربه آثار همراهبه فارس استان یغن و جذاب یعتطب .شود یم تر یاننما

 ینممتازتر یفرد در هرلحاظ از را فارس استان و گذاشته یشنما به را یخیتار و یعیطب های یباییز از یزیانگ اعجاب

 ،بنابراین ؛کند یم جذب را گردشگران از انبوهی جمعیت سالیانه سبب،همینبه. است داده قرار کشور گردشگری مناطق

 و استقرار برای فضایی عنوان به ،گردشگری خدمات مراکز و دارد یخاص یتاهم یگردشگر خدمات یزیر برنامه به توجه

 نقش گردشگری مقاصد اقتصادی توسعة و گردشگران آسایش و رفاه تأمین در مناطق، در خدمات از نوع این انتظام

 یها مکان در خدمات از دسته این استقرار مستلزم ،گردشگری خدمات به بهینه دسترسی است بدیهی .نندک یم ایفا مهمی

 هااز جاذبه ،ها یتمحدود و موانع با همواجه بدون و وقت و هزینه کمترین صرف با بتوانند گردشگران تا است مناسب

 .کنند تأمین شکل بهترین به را آنان نیازهای بتوانندقشر  این در رضایت ایجاد با یزانر برنامه همچنین .کنند دیدن

 تا است فارس استان سطح در گردشگری خدمات ةعرض ةبهین یها مکان یبند پهنه ،حاضر پژوهش هدف ،اساسبرهمین

 ییآنکه با شناسا دوم وکرد  یریتمد بهتر نیازهایشان و گردشگران آنکه نخست مقصد، هر ظرفیت با متناسب بتوان

 .کرد تالش هاآن رفع برای دارند، هایی یتمحدود و موانع ،از نظر خدمات که مقصدهایی
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 نظریمبانی

 یندر ا یا گسترده تحقیقات گردشگری، مقصد هر برای آن ضرورت و گردشگری یزیر برنامه لزوم و اهمیت به توجه با

 اشاره «مقصد یمکان یطراح و یزیر برنامه» عنوان با (1999) درج مقالة به توان یم میان آن از. است گرفته صورت ینهزم

 یزیر برنامه یندافر یک از یبخش ةمثاب به یگردشگر ییفضا مالحظات و یممفاه به پرداختن ضرورت دلیل به که کرد

 یزیر برنامه ةینزم در ییفضا سازمان یاجزا بریمبتن یمدل و یدکوش یگردشگر ینظر های یهپا یغنا درجهت جامع،

 /یاصول /ینظر جوانب یبررس یبرا ییمبنا و دارد یستمیس یساختار ،شده ارائه مدل .کرد ارائه ییفضا یدگاهد از مقصد

 مقصد هر یبرا ،یگردشگر یزیر برنامه در (2002) گان .دهد یم ارائه مقصدها ییفضا یطراح یعملکرد و یهنجار

 خاص توجه ها آن نایم ارتباطبه  بایدمقصد  یزیر که در برنامه کرد یدتأک و ییشناسا را یدیکل عنصر پنج گردشگری

 از یبرخوردار و بازار به یدسترس امکان ،یفتعر قابل و مشخص یا منطقه یمرزها از: اند عبارت عنصر پنج ینا .داشت

 و ییتقوا منطقه. به یورود یمباد و یا جاذبه خارج ینواح ،یمحل یها جاذبه مجموع ،یداخل ونقل حمل یدورهایکر

 و چهارمحال استان :یمورد ةمطالع ی،گردشگر ةتوسع در ییفضا یزیر برنامه» عنوان با یا مقاله در ،(1389) یغفار

 یبرا را یگردشگر یها کانون یابی مکان و یعملکرد اوزان یینتع فضا، بندی یهال مانند یمباحث ،«بازفت محور یاری،بخت

 یمعرف متوازن و یدارپا ةتوسع به یلن یندافر در یضرور یکردهایرو جمله از ،یعمران یها پروژه یاجرا و گذاری یهسرما

 بخش ییروستا یگردشگر یفضاها یزیر برنامه و یبند سطح» عنوان با یا مقاله در (1390) یگراند و یغفار .نددکر

 ییفضا -یمکان پراکنش و یعتوز یچگونگ یزن و یفرهنگ و یخیتار ،یعیطب های ییتوانا ،«یراحمدبو شهرستان یمرکز

 یبررس یکهر عملکرد و یگاهجا با متناسب را یقتحق قلمرو در واقع ییروستا یها حوزه و نقاط در یگردشگر خدمات

 در یگردشگر یمقصدها ییفضا یده سازمان» عنوان با خود ةنام یانپا در ،(1390) یازغند یکاظم همچنین .کردند

 ةیناح در یگردشگر یمقصدها ییفضا سازمان از مطلوب ییالگو ةارائ به ،«یزشاند ةطرقب شهرستان ،ای یهناح یاسمق

 .پرداخت مطالعه مورد



فضایییزیربرنامه

 یاجغراف ةیطح در یا گسترده یقاتتحق اگرچه ،فضا یده سازمان یژهو به و ییفضا یزیر برنامه هب طومرب مباحث ینةزم در

 چشم به کمتری هایپژوهش (عرضه )جانب مقصد یزیر برنامه منظر از ویژهبه ی،گردشگر ةینزم در است، گرفته صورت

 ،ها گره) ییفضا سازمان یاجزا ییشناسا ةمرحل تا فقط اغلب مقصد، ییفضا یزیر برنامه دربارۀ هاپژوهش .خورد یم

 یزیچ چه ینکها به و اندرفته پیش -دهند یم شکل را مقصد یک یگردشگر های یرساختز که -(ها پهنه و خطوط

 سازمان یاجزا یدارپا بندی یکرهپ از یدانش یازمندن ،مقصد یزیر برنامه که است یدرحال ینا اند. تهپرداخ چرا و کجاست

 ،دیگران و )بوارس (ها آن یانم یعملکرد روابط و یانشانم موجود مراتب سلسله اجزا، یتماه به )توجه است 1ییفضا

 که است هایی یمش خط و یزیر برنامه از برآمده ،یگردشگر های یتفعال به یبخشرونق و توسعه ،اساسبرهمین .(2005

 های یلپتانس و امکانات ةمطالع توان یم را ییفضا -یمکان یزیر برنامه ،وصف این با .شود یم ینتدو منطقه هر یبرا

 ینتدو و یاییجغراف مکان یا منطقه هر در یاقتصاد های یتفعال و خدمات ،یتیجمع مسائل به توجه با ،ها مکان در موجود

 .(2 :1387 ،یغفار) شود منطقه آن ةتوسع و رشد سبب که یطور به دانست؛ تنگناها یا امکانات ینا با متناسب ،ها برنامه

 یژهو به و یگردشگر یزیر برنامه به که دارد ضرورت ی،گردشگر صدامق ناموزون ةتوسع از یشگیریپ منظور به ترتیب،بدین

 یها برنامه کردنهماهنگ و یمتنظ یبرا یندیافر ،فضایی یزیر برنامه یراز شود؛ توجه یگردشگر فضایی یزیر برنامه

                                                                                                                                                                              
1. EntitiesʾSustainabel Spatial Configuration 
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 با یا منطقه های یژگیو انطباق سبب و است یا منطقه و یمحل امکانات و یازهان با یاجتماع و یاقتصاد مختلف

 (.21 :1382 ی،استعالج و یش)آسا شودمی یمل کالن یها برنامه



یگردشگرخدمات

 گردشگران انتظار مورد یها خواسته و یازهان برآوردن یبرا که است یالتیتسه و امکانات تمام شامل ،یگردشگر خدمات

 هاآن یترضا تا شود یم ارائه گردشگران به( و.. یزبانم ةجامع ،ها ارگان ادارات، ،ها سازمان) خدمات دهندگان ارائه یسو از

 شود یم یبند طبقه اقتصاد هر در خدمات از یبخش عنوان به       معموال  یگردشگر .(1391 ی،مرشد )بهنام شود جلب

 ییروبنا و یربناییز یساختارها ،یاقتصاد یدگاهد از ،یگردشگر خدمات و یالتتسه طورکلی،به .(11 :1994 یدلتون،)م

 فراهم را یگردشگر ییشکوفا و توسعه امر در یلتسه ینةزم ها، یدهپد گونه ینا گسترش و دهند یم یلتشک را یتفعال ینا

 و یزیکیف های یژگیو از ایمجموعه شامل یگردشگر خدمات ،جفرسون و یکوریشل سخن به (.33 :1378 ،لی) آورد یم

 و اتاق مانند ؛رود یم کارهب گردشگران انتظار مورد یازهاین و ها خواسته یارضا یبرا ین،نماد شکل به که است یذهن

 در را گردشگری عناصر ،1سا یس همچنین .(278 :1380 )اسالم، ...و موزه رستوران، هتل، یک داخل شده پخش ییکموزا

 تسهیالت اجتماعی، تسهیالت ارتباطی، محورهای و ها راه) ها یرساختز .2 (،انسانی و طبیعی )منابع منابع .1 ةدست پنج

 تسهیالت .4 (،نوشیدنی و خوراکی ،یرهاپذ مهمان و ها هتل) پذیرایی تسهیالت .3 (،دور راه از ارتباط امکانات و زیربنایی

 تبلیغاتی، دفاتر ،ها یسفرگذار) یا واسطه خدمات .5 و (ورزشی امکانات و فرهنگی و تفریحی )امکانات ورزشی و سرگرمی

 کاظمی، از نقل به ،30 :1983 ،سا یس) است کرده بندی دسته (،راهنماها و کرایه اتومبیل یها بنگاه ،یرسان اطالع دفاتر

 و مهم نقش که است ییپارامترها ینتر مهم از یکی ،یگردشگر خدمات به مناسب یدسترس ی،سوی از (.67 :1387

 های یتفعال ةتوسع یگر،د یسو از دارد. یگردشگر یاتح ةعرص در یطورکل به و یاجتماع رفاه در ای کننده یینتع

 یگردشگر ةتوسع یربنایز یگردشگر خدمات چراکه ؛شد نخواهد یرپذ امکان مناسب، یگردشگر خدمات بدون یگردشگر

 وجودبه یتینارضا گردشگران در و شودمی منطقه یگردشگر رونق از یریجلوگ بسب ،مهم ینا به یتوجهبی و است

 ی،خستگ مانند یحس و یروان ی،مال های ینههز گردشگران، در یتیرضانا ایجاد برعالوه که( 1391 ی،مرشد )بهنام آورد می

 (.63 -56 :1384 ،یفتاح و ی)طالقان شودمی یلتحم ها آن هب یزن ینگران و یناراحت

 از یاریبس در که است یمشهود و یادیبن های یکاست جمله از ،یگردشگر خدمات و ها یرساختز مناسب توزیع نبود 

 مؤثر حضور ینکها به توجه با .(2 :1387 ،یغفار) است ملموس ما کشور در یگردشگر ةتوسع یها طرح و مطالعات

 توازن به ،کنندگان استفاده یرسا و گردشگران به ارائه برای آن متناسب و ینهبه یعتوز و مطلوب و کارا یگردشگر خدمات

 از .شود یم قلمداد یرانکارناپذ یضرورت ،مهم عنصر ینا به توجه کند،می یتوجه یانشا کمک کارکردها یرسا تعادل و

 )مراکز عرضه و ()گردشگران تقاضا عنصر دو ینب ارتباط ةحلق خدمات، به یدسترس که یلدل ینا به یگر،د یسو

 یلدلبه یگردشگر خدمات های یتحساس ،تر خاص یحالت در .دارد یخاص های یچیدگیپ شود، یم محسوب (کننده ارائه

 نوع ینا ینه،زم ینا در است. خدمات یرسا از یشترب ،گردشگران یروان و یروح سالمت ینتأم در کننده یینتع ینقش یفایا

 به توجه با براین،ابن ؛است مرتبط موارد یزیر برنامه مندیازن مناسب، و ینهبه یعتوز برای ،خدمات یرسا مشابه یزن خدمات از

 و ()عرضه ها جاذبه /یگردشگر خدمات ةارائ کزامر یعنی ی،گردشگر خدمات یتمام یزیر برنامهر ب یرگذارتأث عنصر دو

 عملکرد دنکرکاراتر و یگردشگر خدمات هب طومرب روابط یمتنظ به تنها نه توان یم )گردشگران( کنندگان استفاده یتجمع

 پرداخت. یزن یگردشگر مناطق ةپهن در آن یعتوز سازی ینهبه به توانیم تر کالن یسطح در بلکه د،کر اقدام آن

                                                                                                                                                                              
1. Sessa 
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 تنها نه شود، مبادرت یگردشگر ةتوسع به ،ییفضا یزیر برنامه یتماه و مفهوم به یتعنا باه چچنان ،اساسینابر 

 ییفضا انتشار در تعادل دلیل به بلکه ،دشو یم فراهم گردشگران از یبزرگ یفط متنوع یازهاین یارضا برای یبستر

 از گسترده یا پهنه و یزبانم ةجامع از انبوه یتیجمع ،مقصد هر های یلپتانس با متناسب گردشگری تسهیالت و خدمات

 ینچن .پذیرفت دنخواه ریتأث آن محیطی یستز و یاقتصاد -یاجتماع مثبت تحوالت از مقصد، یاییجغراف قلمرو

 و یتامن کنار در را اجتماع و زمان -مکان در تعادل که دکر خواهد یدارپارا  یگردشگر قدریبه سرانجام ،یکردیرو

 یخدمات یساتتأس یزیر برنامه در مهم ةمسئل ،براینابن ؛وردآ خواهد ارمغان به یستز یطمح حفظ و یاقتصاد یشآسا

 یبرا یزیر برنامه در ،یگرد یسو از است. یندهآ در خدمات از استفاده یتقاضا براساس ها یرساختز ینتخم ی،گردشگر

.است برخوردار ییبسزا یتاهم از ینهبه یدسترس یتقابل و ییفضا عدالت بحث ،یگردشگر یساتتأس



پژوهشروش

 ابتدا ،پژوهش این در .است یا کتابخانه و میدانی ،آن یها داده یآور جمع روش و کاربردی هدف نظر از پژوهش، ینا

 از ،ها داده تحلیل و یهتجز برای سپس و شدند تعیین دلفی روش با گردشگری خدمات فضایی یزیر برنامه معیارهای

مناسب خدمات  یها انتخاب پهنه برای ،ها شاخص به یده وزن از پس .شد گرفته بهره فولر مراتبیسلسله یده وزن روش

 و (مبنا)دانش ذهنی روشی که -MAPPAC روش ابتدا .شد استفاده یبند رتبه و سازی ینهبه مدل دو از ی،گردشگر

 و ینعلی)حس است (مبنا)داده یا داده روشی که مصنوعی عصبی ةشبک روش سپس و -است کارشناسان نظر برمبتنی

 قرار کار مبنای گردشگری خدمات مناسب یبند پهنه برای (،1391 عشورنژاد، ؛1388 دیگران، و شاد ؛1388 دیگران،

 و ندارد آماری ةنمون ،پژوهش این که است ذکر شایان .دهد یم نشان را پژوهش یشناس روش فرایند ،1 شکل .گرفت

.است فارس استان گردشگری یها جاذبه و خدمات تمام ،آن آماری ةجامع



            �                                    )Local(

                  )Local(

                        

      MAPPAC             

           

                                      

            �                  

                                            

                                              

                                                   �   

                                               

 
پژوهشیشناسروشیند.فرا1شکل

نگارندگان:منبع
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یدلفروشهبیگردشگرخدماتیارهایمعیینتع

 و ناکامل یدانش که دور یم کاربه یموارد در کهیا گونه به ؛است یگروه یارتباط ساختار ةیبرپا یقو ییندافر ،یدلف روش

 یدلف روش ینهمچن (.37 :1995 هدر، و هدر) شود یم سپرده امر آن متخصصان به قضاوت و است دسترس در نامطمئن

 ی)فتح کرد استخراج را مختلف یجنتا توان یم آن براساس که است یندهآ بینی یشپ یبرا یتخصص ینظرخواه یک

 روابطو  ینقوان یکاربر نظر از هایی یتمحدود که شود یم استفاده یموارد در یدلف روش (.124 :1381 ،اجارگاهو

 سال در هلمرد، و یدارکل باریننخست را روش ینا .(78 -65 :1391 ی،دوست و ی)مظفر شود یم مشاهده یاضیر یها مدل

 و ها نگرش یبررس یبرا ،روش ینا در (.128 :1381 ،اجارگاهو ی)فتح ندکرد ینتدو راند ةموسس یبرا ،1950

 ،ها یدگاهد ینب یهماهنگ یجادا و مرحله ینچند در ایپرسشنامه یناز تدو پس متخصص، یها گروه و افراد یها قضاوت

 و ها یدگاهد ةمجموع یلتحل و یارزشگذار ،یبند جمع ،یانپا در و شودمی پرداخته افراد ینا های یدها یآور جمع به

 ینا در .(23 :1376 یی،دا و یلع ،یاحمد) گیرد یم قرار گیری یمتصم یا برنامه ینتدو ،یهدفگذار یمبنا افراد، های یدها

 از ،ینبنابرا ؛شود یم استفاده یشپ یها دوره یجنتا از دوره، هر در و شود یم انجام یشترب یا دوره دو در یپرسشگر ،روش

 به یشپ ۀدور از آمده دست به یجنتا و خود ترازان هم یدعقا و هادیدگاه از رتأثم ،کارشناسان و متخصصان دوم، دور

(.51 :2001 )کالس، دهند یم پاسخ ها پرسش

 پانل یک به دادنشکل و است دهندگان پاسخ انتخاب ،است روش این ةمرحل ینتر مهم که دلفی روش اول ةمرحل

 با محققان شامل کارشناسان ،مطالعه ینا در است. متفاوت های ینهزم با کارشناسان از یفیط از استفاده مستلزم ،متعادل

 ةزمین در که بودند ییهاNGO یندگاننما و یدولت مسئوالن یا،جغراف ی،گردشگر یریتمد ی،گردشگر یایجغراف ةینزم

 (ینترنتیا و ی)حضور پرسشنامه یقطر از کارشناسان از یسؤال طرح با ،دوم ةمرحل در .ندافعالیت به مشغول گردشگری

 150 بین ،ها پرسشنامه این .کنند بیان یگردشگر خدمات یها شاخص ةینزم در را خود یکارشناس هاینظر تا شد خواسته

 پاسخ به توجه با ،سوم ةمرحل در .دادند پاسخ مربوطه سؤال به کارشناسان از نفر 67 مرحله، این پایان در و دشدن توزیع نفر

 نفر 30 نیز سوم ةمرحل پایان در .شد فرستاده کارشناسان رایب دوباره و تهیه دوم ةپرسشنام ،موضوع یاتادب و کارشناسان

 خدمات یها شاخص و شد حاصل یتوافق جمع یک سوم ةمرحل طی سرانجام .دادند پاسخ سؤاالت به کارشناسان از

 آمد. دستبه کارشناسان نظر به توجه با یگردشگر



فولریمراتبسلسلهمثلث

 ؛2009 باتا، ؛2008 پازک، ؛2003 کوروینی، ؛2003 )کمپ، ستها شاخص به یده وزن یها مدل از یکی فولر مثلث

 یبرا کهاستوار است  فولر جدول بر روش ینا (.2012 پرزینا، ؛2012 پورهینک، ؛2012 کراوکا، ؛2009 جابلونسکی،

 گیرند یم قرار آن یسطرها در یارهامع و دشو یم یهته یجدول ابتدا که یبترتینبد .رود یم کاربه دو دوبه یساتمقا

 هر و دونشمی مقایسه هم با دو دوبه معیارها ،جدول این تشکیل از پس.(1379 یسی،رئ و یعیسم ؛1372 نما، )قدرت

 با ،(شود یم تعیین کارشناسان نظر به توجه با هم به نسبت ها شاخص و معیارها ی)برتر باشد داشته برتری که معیاری

 یادداشت دیگری ستون در و شمارش ()عامل معیار هر های یبرتر تعداد سپس و شودیم مشخص خاص عالمتی

 دیگری ستون در و گیردیم تعلق امتیاز ها یبرتر تعداد براساس ،ها شاخص و معیارها از هریک به ،سوم ةمرحل در .دشو یم

 وزن تا کنیم یم نرمال را آن معیار، هر از آمده دست به امتیاز براساس ،چهارم ةمرحل در .دشو یم ثبت مزبور جدول از

 هر وزن آخر در و کنیمیم محاسبه اساسبرهمین نیز را ها شاخص وزن پنجم، ةمرحل در .آید دستبه معیارها از هریک

.آید دستبه نهایی وزن تا کنیمیم ضرب نظر مورد شاخص در را معیار
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MAPPACیکتکن

 یبند رتبه برای اییوهش MAPPAC یکتکن .کرد مطرح 1986 سال در ماتارازو باریننخست را MAPPAC یکتکن

 ممکن یارهایمع زوج یتمام احتساب به توجه با ممکن یاتعمل از یزوج ةیسمقا براساس یکتکن ینا .است چندهدفه

 و ()رجحان P ةرابط دو با شده یفتعر یارهایمع از جفت هر هب طومرب های ینهگز یزوج یسةمقا بریمبتن و شده گذاری یهپا

I (تفاوتی یب)  یکتکن یاصل یژگیو .دهند یم یلتشک را کامل یبند رتبه یشپ یک کهاست MAPPAC شاخص یانب در 

 سه یکتکن ینا .ستها ینهگز یبند طبقه برای آلیدها حل راه ترین یکنزد ،یریگ اندازه بریمبتن ۀیارچندمع یبند رتبه

 (.9 :2011 اردال، ؛1990 ،ماتارازو) دارد فرض یشپ

 هر یبرا Ki، یکم مقدار یک Vij ةینگز هر یبرا Αj- عملکرد ۀکنند یانب که Αj نسبت به Ki اختصاص -است 

 .شود یم داده

 یکم مقدار Vij ینةگز هر یبرا توان یم را Αj یارمع هر براساس Ki کرد یینتع. 

 مقدار (Vij)υ هر Vij د.کر یمقدارده [0,1] ۀباز در توان یم را 

 Ki براساس Αj عملکرد ۀکنند یانب که -Vij مقدار ،Ki هر یبرا ند.امتفاوتهم  با و مستقل هم از متقابل طوربه یارهامع

∑ با -است Ki یتاهم ۀکنند یانب که -Ki هر یبرا Iω یعدد وزن یک است. شده یینتع -است ω𝑛
𝑖=1  I = 1 شده یینتع 

 شده استفاده >1 υ 0>(Vij)با  Vijبرای هر  υ(Vij) مقدار یینتع منظوربه و شده یجادا مقدار تابع یک ،Ki هر یبرا است.

 Kh و Kg یارهایمع از جفت هر براساس Fω و Eω ها ینهگز از جفت هر ینب Gh (ΩE, ΩF)π یهپا یتاولو شاخص است.

 (:10 :2011 اردال، ؛1991 ، ماتارازو ) شود یم محاسبه

 
 ینهبه ینةگز جز به ،Eπ .شود یم یینتع ینهبه ینةگز عنوان به سو یک از و شده انتخاب وابسته Eπ ینتر بزرگ با Eα سپس

 دوباره -است شده انتخاب دوم ینةگز ینبهتر عنوان به که -Eπ ةیافت یصتخص مقدار ینتر بزرگ با Eα یماندۀباق و A از

 حداقل انتخاب با ابتدا ،مشابه ایندیفر سپس .شود یم تکرار ها ینهگز یتمام یبند رتبه تا ایندفر ینا .شود یم محاسبه
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 ینکمتر با Eα ۀیماندباق و شود یم محاسبه دوباره Eπ و خارج A از ینهگز ینا از آن، پس .شود یم انجام A از ینهبه ینةگز

Eπ یبند رتبه ینا .یابد یم ادامه ها ینهگز یتمام یبند رتبه تا مذکور یندافر .شود یم انتخاب دوم ةینگز ینبرتر عنوان به 

 .شوند یم یبترک A یفضع یخط یبند رتبه یک به یدنرس برای ،ینزول و یصعود



1مصنوعیعصبیشبکة

 گفته الیه یک ،ها نآ از مجموعه هر به که اندمتصلهمبه یها نرون از یا مجموعه شامل ،یمصنوع یعصب یها شبکه

 شکل و نحوه .اند شده تشکیل یخروج ةیال یک و پنهان ةیال چند یا یک ،یورود ةیال یک از ها شبکه ینا .شود یم

 چنانچه .است شده یمصنوع یعصب یها شبکه در یمختلف یساختارها یجادا بسب مختلف، های یهال در ها نرون اتصال

 گفته خور یشپ یعصب ةشبک آن به شود، صلمت بعد ةیال یها نرون به تنها ،نرون هر یخروج ،یعصب ةشبک یک در

 .است شده داده نشان 2 شکل در که شود یم

 

 
یهچندالخوریشپمصنوعیعصبیشبکةکلینمای.2شکل

2008،کیم:منبع

 

 (:2003 ،والدس و کیم) کرد بیان یرز صورت به توان یم را خور یشپ شبکة یخروج مقدار ،یاضیر نظر از

 
 بایاس Wjhidden پنهان، الیة در نرون امین J به ورودی الیة در نرون ینام I ۀدهند اتصال وزن W Ji معادله، این در

 امین K و پنهان الیة در نرون امین J ۀدهند اتصال وزن WKj پنهان، نرون فعالیت تابع Φh پنهان، نرون امین J به مربوط

 .است خروجی نرون امین K به مربوط بایاس Wkoutputو  خروجی الیة در نرون

 روند یم کاربه یزمان یسر یک در یاصل یالگو کشف یبرا وقفه با ،مشاهدات تعداد با متناظر ،یورود یها نرون تعداد

 یها نرون .کنند یم یفاا یعصب شبکة موفقیت در یمهم نقش آن، یها نرون و پنهان یةال .کنند بینی یشپ را یندهآ یرمقاد تا

 .کنند یم اجرا یخروج و یورود متغیرهای بین را ای یچیدهپ و یرخطیغ نگاشت و یافتدر را یورود یها داده پنهان،

 دقت هر با را یرخطیغ تابع تا است یکاف یعصب یها شبکه یبرا پنهان یةال یک تنها کهاند  دهکر بتاث محققان 

 ؛ندارد وجود یمشخص ۀقاعد ،پنهان یها نرون تعداد انتخاب یبرا(. 1989 ،دیگران و هورنیک) بزند یبتقر یدلخواه

 (.2007 ،دیگران و یجورابچ) شود استفاده وخطا آزمون روش از ،ها آن تعداد تعیین یبرا دشو یم پیشنهاد بنابراین،



یتفعالتوابع

 ةیال در .شوند یم یلتبد یخروج مقدار به فعالیت تابع یک یقطر از (خالص یورود) شدهدار وزن های یورود مجموع

                                                                                                                                                                              
1. Artificial Neural Network 
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 گاه ،دلیلینهمبه .شود ینم پیشنهاد پنهان ةیال در تابع ینا کاربرد اما د،کر استفاده یخط تابع یک از توان یم یخروج

 ،ندایرخطیغ یواقع یایدن در مسائل ربیشت آنجاکه از .نیست یرخطیغ مسائل حل به قادر و یابدمی کاهش شبکه ییکارا

 ترین یجرا از یپربولیها تانژانت و سیگموئید ،یخط توابع .دشو استفاده یرخطیغ توابع از پنهان های یهال در است الزم

 (. 2006 ،دیگران و 1کامروزامان) روند یم شماربه فعالیت توابع



 خطاانتشارپسیآموزشیتمالگور

 از پس (آموزش) یادگیری یتمالگور با همراه( MLP) 2یهچندال پرسپترون ،خور یشپ یعصب یها شبکه ینتر متداول از یکی

 از پس یادگیری یتمالگور ،3 شکل .است رفته ارکبه بسیار یرخطیغ یندهایفرا نگاشت و یالگوساز در که ستخطا انتشار

 .دهد یم یشنما را یهال سه پرسپترون یعصب ةشبک یک در انتشار

 

 
یهالسهپرسپترونیعصبشبکةدرانتشارپسیادگیرییتمالگوریکلینما.3شکل

2003،والدسویمک:منبع



شبکهآزمون

 با یدیجد یورود یها داده -اند شده تثبیت و حاصل ،ها وزن ینتر مناسب در آن، که -آموزش مرحلة شدنکامل از پس

 .ندشو یم اعمال شبکه ییتوانا و ییکارا یابیارز برای -اند نشده وارد آموزش در که یاعتبارسنج یا آزمون یها داده عنوان

 ،یجیانز) است یدهد آموزش یدرست به شبکه که گفت توان یم باشد، داشته مطابقت یواقع یها داده با الگو یخروج اگر

2005.) 

 از .ندارد وجود مصنوعی یعصب ةشبک مختلف یالگوها بینی یشپ قدرت یابیارز برای یمشخص و یقطع آزمون

 یبضر یارهایمع به توان یم جمله آن از که (2002 ،دیگران و یسبر) روند یم کاربه یمختلف یآمار یارهایمع ،رو ینا

 توان یم را مذکور یارهایمع .دکر اشاره( MAE) 5مطلق یخطا میانگین و( MSE) 4خطا مربعات میانگین (،R) 3یهمبستگ

 .داد نشان یرز روابط صورت به

                                                                                                                                                                              
1. Kamruzzaman 

2. Multi-Layer Perception 

3. Correlation Coefficient 

4. Mean Square Error 

5. Mean Absolute Error 
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 ،شده بینی یشپ یرمقاد Yest ،شده مشاهده یرمقاد میانگین Yact (،ی)واقع شده مشاهده یرمقاد Yact فوق، معادالت در

Yest و شده بینی یشپ یرمقاد میانگین n یهمبستگ یبضر مقادیر هرچه .است مشاهدات تعداد (R) باشد، نزدیک یک به 

و  2 روابط در خطا یارهایمع از یکهر کوچک مقدار همچنین .بود خواهد تریکنزد یواقع یرمقاد به شده بینی یشپ یرمقاد

 (.1391 ،دیگران و دستجردی حسین)شاه است بینی یشپ یباال دقت بیانگر 3


مدلارزیابی

 مقاصد و ها مالک بقاطم یزیچ یتکفا یا مؤثربودن ،یتمطلوب ،ارزش ۀدربار ،آن در که است یمنظم یندافر ،یابیارزش

 یفتعر است. یانتخاب یاستانداردها با ینیع یها داده یقدق ةیسمقا بریمبتن ،یداور ینا .شود یم یداور و قضاوت ینیمع

 گیری یجهنت و یقدق یریگ اندازه و مشاهده ،یژهو یها مالک یینتع ،فاهدا بودنیقدق ،شود یابیارزش یدبا آنچه یقدق

 (.1364 ی،)صفو روند یم شماربه یقدق یابیارزش ۀعمد های یژگیو جمله از ،یمنطق


هایافتهوبحث

 فضایی یزیر برنامه معیارهای ابتدا ،پژوهش این در .است آن فرایند ینتر مهم و ترینابتدایی از ،پژوهش معیارهای تعیین

 با ها یهال یده وزن و نظر مورد های یهال یآور جمع با سپس .ندآمد دست به دلفی تکنیک براساس گردشگری خدمات

 .شدند متصل فارس استان سیاسی یها بخش ةپای ةالی به نظر مورد های یهال فولر، مراتبیسلسله مثلث مدل از استفاده

 .است یگردشگر خدمات ییفضا یزیر برنامه یرمعیارهایز و یارهامع ینتر مهم یانگرب ،1 جدول


 یگردشگرخدماتییفضایزیربرنامهیهاشاخصویارهامع.1جدول

تجاریخدماتمعیارها
خدمات
پذیرایی

معینخدمات
عوامل
طبیعی

نوع
راه

یهاجاذبه
گردشگری

هاییرساختز
انسانی

ص
اخ
ش


ها

 و کبابی
 یچیساندو

 یها مجتمع
 رفاهی خدماتی

 پمپ و ینبنز پمپ) یک نوع
 (سوخت

 بزرگراه شیب
 یها جاذبه

 تاریخی
 -فرهنگی مراکز

 مذهبی
 سوپرمارکت،

 و بقالی
 فروشی یوهم

 رستوران
 راهی ینب

 پنچرگیری، و یآپارات) دو نوع
 و تعمیرگاه ،روغنی یضتعو

 (مکانیکی
 ارتفاع

 راه
 اصلی

 یها جاذبه
 مذهبی

 شهر از فاصله

 غذاخوری سالن نانوایی
 ،یساز اقتا کارواش،) سه نوع

 رادیاتورسازی، ری،تالکتروبا
 (صافکاری و نقاشی

 مخاطرات
 طبیعی

 راه
 فرعی

 یها جاذبه
 طبیعی

 انتظامی مراکز

 روستا از فاصله

 گاننگارند:منبع

فولریمراتبسلسلهمدلازاستفادهبایارهامعبهیدهوزن
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 و معیارها از هریک بندی یتاولو برای ابتدا گردشگری، خدمات فضایی یزیر برنامه یها شاخص و معیارها تعیین از پس

 و معیارها ،جهتهمینبه .است یضرور ها شاخص و معیارها دیگر به نسبت شاخص و معیار هر برتری تعیین ،ها شاخص

 .کنند بندی یتاولو را ها آن خود، کارشناسی نظر براساس تا شد هداد گردشگری کارشناسان از نفر ده به ،نظر مورد یها شاخص

 .دهد یم نشان را کارشناسان توسط یگردشگر خدمات ییفضا یزیر برنامه یها شاخص و یارهامع بندی یتاولو ،2 جدول


یگردشگرخدماتییفضایزیربرنامهیهاشاخصویارهامعبندییتاولو.2جدول

یدنبتیولوااهصخاشیدنبتیولوا
ناسانشراک

یلصایاهرایعم

لواتیولوا

مودتیولوا

موستیولوا

مراهجتیولوا

مجنپتیولوا

لواتیولوا

مودتیولوا

موستیولوا

یدنبتیولوا
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مششتیولوا

متفهتیولوا

یرگشدرگیاههبذاج
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نیعمتامدخ

ییاریذپتامدخ

یراجتتامدخ

یناسنایاهتخاسریز
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تامدخ
یراجت

تامدخ
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نیعمتامدخ
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هارعونیعیبط

یاههبذاج
یرگشدرگ

-یگنهرفزکارم
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رهشزاهلصاف

اتسورزاهلصاف

یماظتنازکارم
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یچیودناس

یلاقب،تکرامرپوس

یشورفهویمو

ییاونان

یاهعمتجم

یهافریتامدخ

نیبناروتسر
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نلاس

یروخاذ 

 مپونیزنب مپ(کیعون
)زاگ

،یریگرچنپویتاراپآ(ودعون
وهاگریمعت،ین ور یوعت

)یکیناکم
،یزاسقاطا،شاوراک(هسعون
،یزاسروتایدار،یرطابورتکلا

)یراکفاصویشاقن

بیش

عافترا

تارطاخم

یعیبط

یاههبذاج

یخیرات

یاههبذاج

یعیبط

یاههبذاج
یبهذم

هارگرزب

یلصاهار

یعرفهار

یاهرایعم یلصا
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 یارهامع ینب سپس و کنیم یم ترسیم را فولر مثلث ،گردشگری خدمات یها شاخص و یارهامع گذاری یتاولو از پس

 سوم، ةمرحل در .شود انتخاب باید یکی معیار، هر برتری به توجه با ،دوم مرحلة در .دهیم یم انجام یزوج یساتمقا

 معیار، هر ۀآمد دست به امتیاز براساس چهارم ةمرحل در .شود یم داده امتیازی ها آن به معیار، هر های یبرتر تعداد براساس

 .آید دستبه معیارها از هریک وزن تا کنیم یم نرمال را آن


 فولرمدلبراساسیارهامعبهیدهوزنةمحاسب.3جدول

رایعم رارکتدادعت زایتما ندرکلامرن

تخاسریز
یناسنایاه

تخاسریز
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 وزن به ها شاخص وزن سپس .شود یم محاسبه نیز شاخص هر وزن پژوهش، یارهایمع یده وزن و محاسبه از پس

 با را پژوهش یها شاخص یینها وزن ،4 جدول د.یآ دستبه یینها وزن تا شود یم ضرب خودش گروه در یاصل یارمع

 مدل با آن ةمحاسب و کارشناسان نظر براساس ،شود یم مالحظه چنانچه .دهد یم نشان فولر مراتبیسلسله مدل از استفاده

 کمترین و طبیعی یها جاذبه همچنین و مذهبی یها جاذبه فرهنگی، -تاریخی یها جاذبه به ترتیببه وزن بیشترین فولر،

 .است شده داده اختصاص طبیعی مخاطرات به وزن


فولریمراتبسلسلهمدلازاستفادهابهاشاخصیینهاوزن.4جدول

ییاهننزواهرایعمریزیلصایاهرایعمیلصایاهرایعم ییاهننزو اهرایعمریز

یناسنایاهتخاسریز
یراجتتامدخ

ییاریذپتامدخ

نیعمتامدخ

یعیبطلماوع
یرگشدرگیاههبذاج

هارعون
نیعمتامدخ

رهشزاهلصاف

اتسورزاهلصاف

یماظتنازکارم

یبهذمیگنهرفزکارم

یلاقبوتکرامرپوس
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ییاونان

یهافریتامدخیاهعمتجم

یهارنیبناروتسر

یروخاذ نلاس

)تخوس مپ(کیعون

)...ویرچنپویتاراپآ(ودعون

ویزاسروتایدار،شاوراک(هسعون
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یعیبطتارطاخم

بیش

عافترا

هارگرزب

یلصاهار

یعرفهار

یگنهرف -یخیراتیاههبذاج

یعیبطیاههبذاج

یبهذمیاههبذاج

0 0214
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0 0142
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0 0353
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0 0471
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0 0285
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0 0407
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 به ها یهال تمام است الزم ،داد انجام ییفضا یزهایآنال بتوان ینکها یبرا ،ها شاخص نهایی وزن آمدندستبه از پس

 یا بخش 85 شامل که فارس استان سیاسی یها بخش ةپای واحد به ها یهال همة ،اساسبرهمین .شوند متصل پایه واحد

 .شدند متصل ARC GIS افزار نرم توسط Spatial Join ابزار از استفاده با ،است گون یپل

 خدمات استقرار برای مناسب یبند پهنه که تحقیق هدف به توجه با ،پایه واحد به نیاز مورد های یهال اتصال از پس

 و توزیع ،درواقع رازی ؛هستیم مناسب های پهنه بندی رتبه و سازی بهینه یها مدل از استفاده نیازمند است، گردشگری

 های جاذبه و ها مکان ،درواقع و نیست فضایی تعادل دارای گردشگری، های جاذبه با مقایسه در خدمات پراکندگی

 خود این و ندبرخوردار خدمات کمبود یا نبود با ،گردشگر جذب نظر از باال پتانسیل رغمعلی که دارند وجود گردشگری

 این در ،اساسبرهمین .شودمی گردشگران نیاز مورد خدمات و گردشگری های جاذبه نایم تعادل رفتنازدست بسب

 خدمات نیاز مورد و مناسب های پهنه است، کارشناسان نظر برمبتنی و ذهنی روشی که MAPPAC تکنیک از پژوهش

 .شدند بندی اولویت و دهی رتبه ،گردشگری



یگردشگرخدماتمراکزاستقرارمناسبیهامکانیبندپهنه

 ۀیوش یک که MAPPAC یکتکن از استفاده با معیار، هر از آمده دست به وزن دنزواف و ها یهال اتصال مراحل از پس

 الزم ،ستها ینهگز یبند طبقه برای آل یدها حل راه ترین یکنزد یریگ اندازه ،آن اصلی ویژگی و است چندهدفه یبند رتبه
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 با تا شود مشخص -است شده داده نشان 5 جدول در چنانکه -ها شاخص از هریک برای Min و Max مقادیر ابتدا است

 .شوند یبند خوشه و یبند رتبه نظر مورد یها شاخص ،MAPPAC یکتکن از استفاده

 MAPPAC یکتکن است، گردشگری خدمات ةبهین مناطق یبند پهنه ،رضحا پژوهش اساس ینکها به توجه با

 ،است یگردشگر خدمات از یکمتر وزن یدارا همچنین و یگردشگر یها جاذبه از یشتریب وزن یدارا که را یمناطق

 ةیال ،بنابراین ؛دهد یم قرار خوشه یک در را ها آن ،دنباش یمساو یکدیگر با یریمقاد هایهرتب چنانکه و کند یم یبند رتبه

 به را Min مقدار ،ها یهال دیگر و اندگرفته را Max مقدار یشتر،ب یتاهم دلیلبه طبیعی، مخاطرات و گردشگری یها جاذبه

 یها پهنه نظر، مورد پارامترهای تعیین به توجه با MAPPAC یکتکن نهایی خروجی ،یتدرنها .اند داده اختصاص خود

 .کند یم یبند رتبه خدمات کمبود نظر از اولویت ترتیببه را مناسب


MAPPACیکتکنMinوMaxیرمقادیینتع.5جدول
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 افزار نرم در پایه واحد به ،آمده دست به نتایج ،MAPPAC تکنیک با یرسان خدمات بهینة یها مکان یبند رتبه از پس

ARC GIS دهد یم نشان ترتیببه را گردشگری خدمات مناسب یها پهنه ،1 نقشة .شدند متصل. 




(نهایی)نقشةMAPPACیکبااستفادهازتکنگردشگریخدماتینةمناطقبهبندییت.اولو1ةنقش

گاننگارند:منبع


مصنوعیعصبیشبکة

 ةشبک روش از استفاده با قسمت این در ،MAPPAC ذهنی روش با گردشگری خدمات بهینة مناطق بندی یتاولو از پس
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 نتایج اینکه برای و شود یم مشخص گردشگری خدمات ةنبهی مناطقست،ها داده برمبتنیو  ینیع روشی که مصنوعی عصبی

 شوند اضافه اصلی معیار به ،مربوط شاخص 22 مقادیر باید ابتدا باشد، برخوردار بهتری بینی یشپ قدرت و کارایی از عصبی ةشبک

 براساس ورودی هایالیه تعداد ،ها شاخص مقادیر دنزواف از پس ،اساسبرهمین .یابد کاهش شبکه ورودی هایالیه تعداد تا

 مقادیر ،ها داده یساز نرمال از پس .شوند نرمال معیارها مقادیر باید مرحله این از پس .شد تقسیم الیه هفت به اصلی معیارهای

 قرار عصبی ةشبک خروجی ةالی برابر ،MAPPAC تکنیک یبند رتبه مقادیر و شبکه ورودی ةالی عنوان به ،معیارها ۀشدنرمال

 -MAPPAC تکنیک مقادیر با است برابر که -خروجی هایهالی تعداد و دارد وجود معیار هفت ،پژوهش این در .شوند یم داده

 .آورد دستبه وخطا آزمون روش از را آن باید و ندارد وجود مشخصی ۀقاعد ،پنهان یها نرون تعداد انتخاب برای .است مورد یک

 مدل در استفاده مورد پارامترهای ترینبه ،هااین .دهد یم نشان را مصنوعی عصبی ةشبک در استفاده مورد پارامترهای ،6 جدول

 .اندهداد انجام ها داده برای را بینی یشپ و الگوبرداری بهترین که هستند عصبی ةشبک



مصنوعیعصبیةشبکدراستفادهموردپارامترهایینترمناسب.6جدول
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 نگارندگان:منبع

 

 نتیجة است الزم شبکه، نهایی ةنتیج آمدندستبه و MATLAB افزار نرم در عصبی شبکة پارامترهای تعیین از پس

 ،2 ةنقش .شود ترسیم یگردشگر خدمات بهینة مناطق بندی یتاولو نهایی نقشة تا شود متصل پایه واحد الیة به نهایی

 .دهد یم نشان مصنوعی عصبی ةشبک مدل از استفاده با را گردشگری خدمات ةینبه مناطق بندی یتاولو




(نهایی)نقشةعصبیشبکةمدلازاستفادهباگردشگریخدماتبهینةمناطقبندییت.اولو2نقشة

گاننگارند:منبع
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مدلارزیابی

 نهایی یها نقشه یابینفر از کارشناسان، ارز پانزده مصنوعی، عصبی ةشبک و MAPPAC مدل از نهایی ةنقش ةتهی از پس

 .دندکر تأیید منطقه از شناختشان به توجه با را مصنوعی عصبی ةشبک نهایی ةنقش هاآن ربیشت .دادند انجام را


 گیرییجهنت

 های یلپتانس ابتدا است الزم گردشگری یزیر برنامه در .است گردشگری اساسی های یانبن از یکی ،گردشگری خدمات

در آن  مطلوب صورتبه بتوان آن های یتظرف و گردشگری مقصد هر با متناسب تا شوند شناسایی گردشگری صدامق

 این ۀافزود افزایش درصدد گردشگری مدیران و یزانر برنامه ،اندرکاران دست بنابراین، کرد؛ گذاری یهسرما و یزیر برنامه

 از ،است فعالیت این توسعة مبنای که گردشگری خدمات و ها یرساختز یزیر برنامه به توجه ،میان این در .اند یتفعال

 در آن تنگناهای و ها یتقابل نواحی، وضعیت شناخت و بررسی ،جهتهمینبه .ستها یاستس این یسو به حرکت ملزومات

 توان یم را گردشگری خدمات یها شاخص از استفاده کهیا گونه به است؛ برخوردار بسزایی اهمیت از فضایی یزیر برنامه

 از .دانست مفید گردشگران به ها یینارسا و مشکالت رفع درجهت هم و جاذبه آن جایگاه تعییندر  هم مناسب معیاری

 با سپس و ندشد یده وزن فولر مدل با نظر مورد یها شاخص ابتدا ،یزیر برنامه از سطح این به دستیابی برای ،رو ینا

 یها پهنه گذاری یتو اولو یبند پهنه ،مصنوعی عصبی ةشبک و MAPPAC یبند رتبه و سازی ینهبه یها مدل از استفاده

 مدل و MAPPAC تکنیک از آمده دست به نتایج براساس راستا،درهمین .گرفت صورت استان گردشگری خدمات مناسب

 داشته بیشتری مطابقت موجود های یتواقع با مصنوعی عصبی ةشبک مدل معتقدند کارشناسان مصنوعی، عصبی ةشبک

 خدمات ،گردشگری یها جاذبه وجود با فارس استان یها بخش از بیشتری درصد ،نهایی یها نقشه مطابق همچنین .است

 یها بخش ،شود یم مشاهده 7 جدول در هکچنان .شودنمی ارائه گردشگری خدمات هادر آن یا دارند کمتر گردشگری

 مهر و المرد گراش، ،دشت ینزر خنج، جهرم، فراشبند، فیروزآباد، قیروکارزین، ممسنی، بوانات، سپیدان، اقلید، شهرستان

 .دهند قرار اولویت در را مناطق این ،یزیر در برنامه یدبا گردشگری یزانر برنامه و مدیران و نددار را امکانات حداقل

 و بهتر امکانات از سیدان و کازرون سروستان، داراب، آباده، زرقان، مرودشت، شیراز، شهرستان یها بخش همچنین

 شیراز شهر مرکزیت به نزدیکی ،مذکور یها شهرستان یها بخش بیشتر برخورداری دالیل از یکی .ندبرخوردار یتر مناسب

 .ستها قسمت این در فارس اصلی محورهای عبور وجود همچنین و


فارساستانیهابخشگردشگریخدماتةبهینمناطقگذارییتاولوویبندپهنه.7جدول

یعونصمیبصعهکبشلدم  MAPPAC   کینکت

)م. (تحاسم سرافناتسایاهشخبسرافناتسایاهشخب)م. (تحاسم

قطانمیدنبتیولوا
تامدخهنیهب
یرگشدرگ

لواتیولوا

مودتیولوا

موستیولوا

مراهچتیولوا

مجنپتیولوا

27.821

21.656

17.965

26.598

29.569

14.640

28.257

22.682

19.976

37.056

 .مرهد .دنمیم .ینالیمروهام .ناهجرس .زوریفماک .دابآنسح
 .مرهج .رهم .تشدورمالع .رادهلگ .هلمحم .میوج .تساوخدزیا

درمال .نانکشا .مریب .یوارو

 .هدالابوهرج .دنبشارف .دابآزوریف .ناکمیس .رزفا .هیورانب .شارگ
 .دیلقا .رک .نادیپس .یرایزنمشد .هدس.ناجنهوک .لابرک .تشخ

.تاناوب

 .هیورطق .ناجیامه .داگراساپ .با رمدهشم .ناجیازم .هتخترانک
.زوا . نخ .نیزراکوریق .نایدرک .هوکبیش .تشدنیرز

 .ناتسورس .هوکتشپ .کشطهدابآ .زینور .ناتسرال . ابیارحص
یزکرم .ناجنسرا .دیبمرخ .هرمهوک .نزدورد .تشدورم

نورزاک .انروس .ناجیشرانچ .ینسمم .داگراساپ

 .رفخ .اسف .راوک .زاریش .نژرا .اضیب .ناقرز .متسر .نادیس .هدابآ
. روف .تنج . البهرقوهدشش .باراد . اتسر .نابهتسا .زیرین

 .تشدورمال  .نانکشا .مریب .تساوخدزیا .مرهد .تشخ .نادیپس
 .هلمحم .ریسا .رادهلگ .رهم .یوارو

 .ناکمیس .مرهج .تشدنیرز .میوج .هیورانب .زوا .رزفا .شارگ
 .زوریفماک .دابآنسح .هدس .ینالیمروهام .هدالابوهرج .دابآزوریف

.تاناوب .ناهجرس .رک

 .درمال . ابیارحص .درا . نخ .هوکبیش .دنبشارف
وناجنسرا .لابرک .ناجنهوک .نایدرک .هتخترانک.نیزراکوریق
با رمدهشم .داگراساپ .دیلقا .ناجیازم .ناجیمه .نورزاک

هدابآ .تشدورم .ناجیشرانچ .داگراساپیزکرم .نزدورد .انروس
.ناتسرال .هوکتشپ .زینور .هرمهوک .کشط

 .زیرین .نابهتسا . البهرقوهدشش .باراد .تنج . اتسر . روف
 .نادیس .ناقرز .نژرا .زاریش .راوک .ناتسورس .اسف .رفخ .هیورطق

هدابآ .اضیب .متسر .ینسمم

 
نگارندگان:منبع
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منابع

 دانشجویان کنفرانس پنجمین ،سازمانی اهداف استراتژی اولویت تعیین در دلفی روش کردناضافه ،1376 دایی، بهیار و علی احمدی، .1

  .تهران ،تکنولوژی و علوم دانشگاه ،صنعتی مهندسی

 .278 ص ی،بازرگان یها پژوهش و نشر چاپ یابی،بازاریزیربرنامه ،1380 ،اکبر یعل اسالم، .2

 .ری آزادشهر دانشگاه انتشارات ،یامنطقهیزیربرنامهبریامقدمه ،1382 استعالجی، علیرضا و حسین آسایش، .3

یاصلیمحورها:یموردة)نمونفارساستانیگردشگرخدماتییفضایزیربرنامه ،1391 ،حسن ی،مرشد بهنام .4

 تهران. دانشگاه یا،جغراف ۀدانشکد ،یسمتور یزیر برنامه و یاجغراف ةرشت ارشد یکارشناس ةنام یانپا ،فارس(استان

استان:یموردةمطالعی،گردشگرصنعتةتوسعدرییفضایزیربرنامه ،1389 ،یغفار یدرامینس و مسعود یی،تقوا .5

 .100 -79صص  ،1 ۀشمار ،وپنجمبیست سال یایی،جغراف یقاتتحق ةفصلنام ،بازفتمحوریاری،بختوچهارمحال

 تحقیقات انتشارات صالحی، معصومه و رضالعبدا افتخاری، الدینرکن ةترجم ،سومجهاندرتوسعهوگردشگری ،1378 ،جان لی، .6

 .تهران ،بازرگانی

ة)نمونGISدرفضاییاطالعاتدهیوزنیهاروشبررسی ،1388 ،رجبی محمدعلی و اصغر یعل شیخ،آل فرهاد، حسینعلی، .7

 .88 -73 صص ،1 ۀشمار جغرافیایی، اطالعات سیستم و ازدور سنجش ةمجل (،معدنیموادپتانسیلةنقشتدار :موردی

 یجهانگرد یشهما یننخست مقاالتمجموعه ی،جهانگردبازارازیراناسهمیشافزایچگونگ ،1374 ،یمحمدتق یی،راهنما .8

 اول. جلد یران،ا یاسالم یجمهور

 ینچهارم ،یرانادریدارپاةتوسعیدگاهدازآبمنابعیهاپروژهةیارچندمعیابیارز ،1379 یسی،رئ یمو ابراه یعل یعی،سم .9

 .یسدساز کنفرانس

یابیمکانبرایGISعملیاجرایوطراحی ،1388 ،نژاد ییوفا علیرضا و محمد ،مسگری سعدی ،حمید عبادی، ،وزبهر شاد، .10

 .559 -547 صص ،5 ۀشمار مهندسی، ةمجل ژنتیک،وگذارنشانیدهوزنفازی،مدلباصنعتیمناطق

عصبیةشبکمدلکاربرد ،1391 داوری،و کامران  علی دریجانی، ،ناصر ی،فروشان ینوششاه ،مانهس دستجردی، ینیحس شاه .11

 سومین گلستان،استاندرتورشاکلیایستگاهةمطالع:موردیةنمونخشکسالی،سختیسازییهشبدرمصنوعی

 .ساری کشاورزی ۀدانشکد آب، منابع مدیریت کنفرانس

 .75 -64 صص ،2 ۀشمار ،1 جلد آموزشی، ةمجل ،برنامهارزیابیدرموردمعاصرهاییدها ،1364 ،اهلل امان صفوی، .12

 هایهشمار یریت،مد ،گردشگریترضاجلبدرآنیتاهمویگردشگرخدماتیفیتک ،1384 ی،فتاحو سارا  محمد ی،طالقان .13

 .63 -56 صص ،100 -99

شهراعتباریومالیمؤسساتوهابانکخدماتوشعباستقرارالگویفضاییسازیینهبه ،1391 ،غدیر عشورنژاد، .14

 .تهران تهران، دانشگاه یا،جغراف دانشکدۀ ،جغرافیایی اطالعات سیستم و ازدور سنجش رشتة ارشد کارشناسی ةنام یانپا تهران،

بخشییروستایگردشگریفضاهایزیربرنامهویبندسطح ،1390 ،بخت یکنداوود  و محمود ی،مراد ،یدرامینس ی،غفار .15

 .118 -97 ،11 ۀشمار سوم، سال ،یا منطقه و یشهر یها پژوهش و مطالعات ،یراحمدبوشهرستانیمرکز

 یاسالم آزاد دانشگاه انتشارات ،چاپ اول ،ییروستایهاسکونتگاهیکالبدیزیربرنامهبریامقدمه ،1387 ،ینرامیدس ،یغفار .16

  .شهرکرد ،شهرکرد واحد

 .تهران آیژ، ،هایکتکنوالگوهاآموزشی،نیازهایارزیابی ،1381 ،کورش ،واجارگاه فتحی .17

 .23 -11 صص ،2 ۀشمار توسعه، و آب ،آبمنابعةتوسعیهاطرحدریاریمعچندهاییابیارز ،1372 ،قهرمان نما،قدرت .18

ةطرقبشهرستان،اییهناحیاسمقدریگردشگریمقصدهاییفضایدهسازمان ،1390 ،یمینس ی،ازغند یکاظم .19

  تهران. یی،طباطبا عالمه دانشگاه ی،و حسابدار یریتمد ۀدانشکد ،ارشد یکارشناس نامة یانپا ،یزشاند

 .تهران سمت، انتشارات ،گردشگریمدیریت،1387 ،هدیم کاظمی، .20
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