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مقدمه
ایران یکی از کشورهای درحالتوسعه است که ذخایر نفتیاش ،منبع اصلی کسب درآمد آن محسوب میشود و در
آیندهای نهچنداندور این منابع به پایان میرسد .ایجاد توسعة همهجانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب
درآمد بهجای منابع نفتی ،نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیتهاست .در این راستا ،براساس آمار و ارقام سازمان
جهانی گردشگری ،گردشگری در هزارۀ جدید به بزرگترین منبع درآمد جهانی تبدیل خواهد شد و اقتصاددانان این
فعالیت را سومین پدیدۀ اقتصادی پویا و روبهرشد پس از صنعت نفت و خودروسازی میدانند (مدهوشی .)25 :1382 ،ایران
که براساس ضوابط یونسکو جزء ده کشور برجستة باستانی و تاریخی جهان است ،یکی از اصیلترین تمدنهای بشری را
در قلمرو جغرافیای سیاسی خود دارد و از پویایی اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی در مقیاس جهانی برخوردار است .با وجود
این ،سهم ناچیزی از بازار عظیم فعالیتهای گردشگری را به خود اختصاص داده است (راهنمایی .)1374 ،یکی از دالیل
اصلی این مسئله را میتوان ارائة نامطلوب و نبود دسترسی بهینه به خدمات و تسهیالت گردشگری دانست؛ زیرا با توجه
به اینکه گردشگری یکی از گستردهترین فعالیتهای خدماتی است ،باید مسائل مربوط به بهبود و دسترسی بهینه به
خدمات در همة عرصهها و ارکان تشکیلدهندۀ آن ،ایجاد و از این طریق ،گامهایی اساسی درجهت جلب رضایت
گردشگران برداشته شود؛ چراکه گردشگر راضی ،منبع سود در منطقه است و در مناطقی که گردشگران راضی نگاه داشته
نشوند ،سود در درازمدت از دست میرود؛ بنابراین ،ایجاد رضایت گردشگران ،نیازمند تحلیل دقیق خدمت و ادارۀ مناسب
آن است (طالقانی و فتاحی .)63 -56 :1384 ،یکی از راههای جلب رضایت گردشگران در این زمینه ،برنامهریزی فضایی
در زمینة خدمات گردشگری است؛ زیرا این برنامهریزی ،درصورت اعمال رویکردی مکانی -فضایی ،عاملی مؤثر و
سرعتبخش در نیل به اهداف توسعة پایدار و متوازن کشورمان است .به باور بسیاری از اندیشمندان و برنامهریزان ،اهداف
مورد انتظار در این فعالیت ،بهمراتب فراتر از منافع صرف اقتصادی یا اجتماعی و مستلزم یک جهتگیری عام و فرابخش
است (گی .)396 :1382 ،از سوی دیگر ،برنامهریزی فضایی با راهبرد گسترش گردشگری ،کوششی است برای رسیدن به
بهترین الگوی فضایی درجهت توسعة منطقهای که دستیابی به اهدافی را با توجه به یک نظام کلی از توسعة ملی مدنظر
قرار میدهد (توسان.)520 :1996 ،
تاریخ تمدن و هویت فرهنگی ایران ،با آثاری که بقایای آنها در شهرستانهای مختلف استان فارس برجای مانده،
نمایانتر میشود .طبیعت جذاب و غنی استان فارس بههمراه آثار منحصربهفرد تاریخی و باستانی این منطقه ،جلوههای
اعجابانگیزی از زیباییهای طبیعی و تاریخی را به نمایش گذاشته و استان فارس را از هرلحاظ در ردیف ممتازترین
مناطق گردشگری کشور قرار داده است .بههمینسبب ،سالیانه جمعیت انبوهی از گردشگران را جذب میکند؛ بنابراین،
توجه به برنامهریزی خدمات گردشگری اهمیت خاصی دارد و مراکز خدمات گردشگری ،بهعنوان فضایی برای استقرار و
انتظام این نوع از خدمات در مناطق ،در تأمین رفاه و آسایش گردشگران و توسعة اقتصادی مقاصد گردشگری نقش
مهمی ایفا میکنند .بدیهی است دسترسی بهینه به خدمات گردشگری ،مستلزم استقرار این دسته از خدمات در مکانهای
مناسب است تا گردشگران بتوانند با صرف کمترین هزینه و وقت و بدون مواجهه با موانع و محدودیتها ،از جاذبهها
دیدن کنند .همچنین برنامهریزان با ایجاد رضایت در این قشر بتوانند نیازهای آنان را به بهترین شکل تأمین کنند.
برهمیناساس ،هدف پژوهش حاضر ،پهنهبندی مکانهای بهینة عرضة خدمات گردشگری در سطح استان فارس است تا
بتوان متناسب با ظرفیت هر مقصد ،نخست آنکه گردشگران و نیازهایشان بهتر مدیریت کرد و دوم آنکه با شناسایی
مقصدهایی که از نظر خدمات ،موانع و محدودیتهایی دارند ،برای رفع آنها تالش کرد.
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مبانینظری
با توجه به اهمیت و لزوم برنامهریزی گردشگری و ضرورت آن برای هر مقصد گردشگری ،تحقیقات گستردهای در این
زمینه صورت گرفته است .از آن میان میتوان به مقالة درج ( )1999با عنوان «برنامهریزی و طراحی مکانی مقصد» اشاره
کرد که بهدلیل ضرورت پرداختن به مفاهیم و مالحظات فضایی گردشگری بهمثابة بخشی از یک فرایند برنامهریزی
جامع ،درجهت غنای پایههای نظری گردشگری کوشید و مدلی مبتنیبر اجزای سازمان فضایی در زمینة برنامهریزی
مقصد از دیدگاه فضایی ارائه کرد .مدل ارائهشده ،ساختاری سیستمی دارد و مبنایی برای بررسی جوانب نظری /اصولی/
هنجاری و عملکردی طراحی فضایی مقصدها ارائه میدهد .گان ( )2002در برنامهریزی گردشگری ،برای هر مقصد
گردشگری پنج عنصر کلیدی را شناسایی و تأکید کرد که در برنامهریزی مقصد باید به ارتباط میان آنها توجه خاص
داشت .این پنج عنصر عبارتاند از :مرزهای منطقهای مشخص و قابلتعریف ،امکان دسترسی به بازار و برخورداری از
کریدورهای حملونقل داخلی ،مجموع جاذبههای محلی ،نواحی خارج جاذبهای و مبادی ورودی به منطقه .تقوایی و
غفاری ( ،)1389در مقالهای با عنوان «برنامهریزی فضایی در توسعة گردشگری ،مطالعة موردی :استان چهارمحال و
بختیاری ،محور بازفت» ،مباحثی مانند الیهبندی فضا ،تعیین اوزان عملکردی و مکانیابی کانونهای گردشگری را برای
سرمایهگذاری و اجرای پروژههای عمرانی ،از جمله رویکردهای ضروری در فرایند نیل به توسعة پایدار و متوازن معرفی
کردند .غفاری و دیگران ( )1390در مقالهای با عنوان «سطحبندی و برنامهریزی فضاهای گردشگری روستایی بخش
مرکزی شهرستان بویراحمد» ،تواناییهای طبیعی ،تاریخی و فرهنگی و نیز چگونگی توزیع و پراکنش مکانی -فضایی
خدمات گردشگری در نقاط و حوزههای روستایی واقع در قلمرو تحقیق را متناسب با جایگاه و عملکرد هریک بررسی
کردند .همچنین کاظمی ازغندی ( ،)1390در پایاننامة خود با عنوان «سازماندهی فضایی مقصدهای گردشگری در
مقیاس ناحیهای ،شهرستان طرقبة شاندیز» ،به ارائة الگویی مطلوب از سازمان فضایی مقصدهای گردشگری در ناحیة
مورد مطالعه پرداخت.

برنامهریزیفضایی


در زمینة مباحث مربوط به برنامهریزی فضایی و بهویژه سازماندهی فضا ،اگرچه تحقیقات گستردهای در حیطة جغرافیا
صورت گرفته است ،در زمینة گردشگری ،بهویژه از منظر برنامهریزی مقصد (جانب عرضه) پژوهشهای کمتری به چشم
میخورد .پژوهشها دربارۀ برنامهریزی فضایی مقصد ،اغلب فقط تا مرحلة شناسایی اجزای سازمان فضایی (گرهها،
خطوط و پهنهها) -که زیرساختهای گردشگری یک مقصد را شکل میدهند -پیش رفتهاند و به اینکه چه چیزی
کجاست و چرا پرداختهاند .این درحالی است که برنامهریزی مقصد ،نیازمند دانشی از پیکرهبندی پایدار اجزای سازمان
فضایی 1است (توجه به ماهیت اجزا ،سلسلهمراتب موجود میانشان و روابط عملکردی میان آنها) (بوارس و دیگران،
 .)2005برهمیناساس ،توسعه و رونقبخشی به فعالیتهای گردشگری ،برآمده از برنامهریزی و خطمشیهایی است که
برای هر منطقه تدوین میشود .با این وصف ،برنامهریزی مکانی -فضایی را میتوان مطالعة امکانات و پتانسیلهای
موجود در مکانها ،با توجه به مسائل جمعیتی ،خدمات و فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه یا مکان جغرافیایی و تدوین
برنامهها ،متناسب با این امکانات یا تنگناها دانست؛ بهطوریکه سبب رشد و توسعة آن منطقه شود (غفاری.)2 :1387 ،
بدینترتیب ،بهمنظور پیشگیری از توسعة ناموزون مقاصد گردشگری ،ضرورت دارد که به برنامهریزی گردشگری و بهویژه
برنامهریزی فضایی گردشگری توجه شود؛ زیرا برنامهریزی فضایی ،فرایندی برای تنظیم و هماهنگکردن برنامههای
1. EntitiesʾSustainabel Spatial Configuration
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مختلف اقتصادی و اجتماعی با نیازها و امکانات محلی و منطقهای است و سبب انطباق ویژگیهای منطقهای با
برنامههای کالن ملی میشود (آسایش و استعالجی.)21 :1382 ،

خدماتگردشگری

خدمات گردشگری ،شامل تمام امکانات و تسهیالتی است که برای برآوردن نیازها و خواستههای مورد انتظار گردشگران
از سوی ارائهدهندگان خدمات (سازمانها ،ادارات ،ارگانها ،جامعة میزبان و )..به گردشگران ارائه میشود تا رضایت آنها
جلب شود (بهنام مرشدی .)1391 ،گردشگری معموال بهعنوان بخشی از خدمات در هر اقتصاد طبقهبندی میشود
(میدلتون .)11 :1994 ،بهطورکلی ،تسهیالت و خدمات گردشگری ،از دیدگاه اقتصادی ،ساختارهای زیربنایی و روبنایی
این فعالیت را تشکیل میدهند و گسترش اینگونه پدیدهها ،زمینة تسهیل در امر توسعه و شکوفایی گردشگری را فراهم
میآورد (لی .)33 :1378 ،به سخن لیکوریش و جفرسون ،خدمات گردشگری شامل مجموعهای از ویژگیهای فیزیکی و
ذهنی است که به شکل نمادین ،برای ارضای خواستهها و نیازهای مورد انتظار گردشگران بهکار میرود؛ مانند اتاق و
موزاییک پخششده داخل یک هتل ،رستوران ،موزه و( ...اسالم .)278 :1380 ،همچنین سیسا ،1عناصر گردشگری را در
پنج دستة  .1منابع (منابع طبیعی و انسانی) .2 ،زیرساختها (راهها و محورهای ارتباطی ،تسهیالت اجتماعی ،تسهیالت
زیربنایی و امکانات ارتباط از راه دور) .3 ،تسهیالت پذیرایی (هتلها و مهمانپذیرها ،خوراکی و نوشیدنی) .4 ،تسهیالت
سرگرمی و ورزشی (امکانات تفریحی و فرهنگی و امکانات ورزشی) و  .5خدمات واسطهای (سفرگذاریها ،دفاتر تبلیغاتی،
دفاتر اطالعرسانی ،بنگاههای اتومبیل کرایه و راهنماها) ،دستهبندی کرده است (سیسا ،30 :1983 ،به نقل از کاظمی،
 .)67 :1387از سویی ،دسترسی مناسب به خدمات گردشگری ،یکی از مهمترین پارامترهایی است که نقش مهم و
تعیینکنندهای در رفاه اجتماعی و بهطورکلی در عرصة حیات گردشگری دارد .از سوی دیگر ،توسعة فعالیتهای
گردشگری بدون خدمات گردشگری مناسب ،امکانپذیر نخواهد شد؛ چراکه خدمات گردشگری زیربنای توسعة گردشگری
است و بیتوجهی به این مهم ،سبب جلوگیری از رونق گردشگری منطقه میشود و در گردشگران نارضایتی بهوجود
میآورد (بهنام مرشدی )1391 ،که عالوهبر ایجاد نارضایتی در گردشگران ،هزینههای مالی ،روانی و حسی مانند خستگی،
ناراحتی و نگرانی نیز به آنها تحمیل میشود (طالقانی و فتاحی.)63 -56 :1384 ،
نبود توزیع مناسب زیرساختها و خدمات گردشگری ،از جمله کاستیهای بنیادی و مشهودی است که در بسیاری از
مطالعات و طرحهای توسعة گردشگری در کشور ما ملموس است (غفاری .)2 :1387 ،با توجه به اینکه حضور مؤثر
خدمات گردشگری کارا و مطلوب و توزیع بهینه و متناسب آن برای ارائه به گردشگران و سایر استفادهکنندگان ،به توازن
و تعادل سایر کارکردها کمک شایان توجهی میکند ،توجه به این عنصر مهم ،ضرورتی انکارناپذیر قلمداد میشود .از
سوی دیگر ،به این دلیل که دسترسی به خدمات ،حلقة ارتباط بین دو عنصر تقاضا (گردشگران) و عرضه (مراکز
ارائهکننده) محسوب میشود ،پیچیدگیهای خاصی دارد .در حالتی خاصتر ،حساسیتهای خدمات گردشگری بهدلیل
ایفای نقشی تعیینکننده در تأمین سالمت روحی و روانی گردشگران ،بیشتر از سایر خدمات است .در این زمینه ،این نوع
از خدمات نیز مشابه سایر خدمات ،برای توزیع بهینه و مناسب ،نیازمند برنامهریزی موارد مرتبط است؛ بنابراین ،با توجه به
دو عنصر تأثیرگذار بر برنامهریزی تمامی خدمات گردشگری ،یعنی مراکز ارائة خدمات گردشگری /جاذبهها (عرضه) و
جمعیت استفادهکنندگان (گردشگران) میتوان نهتنها به تنظیم روابط مربوط به خدمات گردشگری و کاراترکردن عملکرد
آن اقدام کرد ،بلکه در سطحی کالنتر میتوان به بهینهسازی توزیع آن در پهنة مناطق گردشگری نیز پرداخت.

1. Sessa
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برایناساس ،چنانچه با عنایت به مفهوم و ماهیت برنامهریزی فضایی ،به توسعة گردشگری مبادرت شود ،نهتنها
بستری برای ارضای نیازهای متنوع طیف بزرگی از گردشگران فراهم میشود ،بلکه بهدلیل تعادل در انتشار فضایی
خدمات و تسهیالت گردشگری متناسب با پتانسیلهای هر مقصد ،جمعیتی انبوه از جامعة میزبان و پهنهای گسترده از
قلمرو جغرافیایی مقصد ،از تحوالت مثبت اجتماعی -اقتصادی و زیستمحیطی آن تأثیر خواهند پذیرفت .چنین
رویکردی ،سرانجام بهقدری گردشگری را پایدار خواهد کرد که تعادل در مکان -زمان و اجتماع را در کنار امنیت و
آسایش اقتصادی و حفظ محیط زیست به ارمغان خواهد آورد؛ بنابراین ،مسئلة مهم در برنامهریزی تأسیسات خدماتی
گردشگری ،تخمین زیرساختها براساس تقاضای استفاده از خدمات در آینده است .از سوی دیگر ،در برنامهریزی برای
تأسیسات گردشگری ،بحث عدالت فضایی و قابلیت دسترسی بهینه از اهمیت بسزایی برخوردار است.


روشپژوهش
این پژوهش ،از نظر هدف کاربردی و روش جمعآوری دادههای آن ،میدانی و کتابخانهای است .در این پژوهش ،ابتدا
معیارهای برنامهریزی فضایی خدمات گردشگری با روش دلفی تعیین شدند و سپس برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از
روش وزندهی سلسلهمراتبی فولر بهره گرفته شد .پس از وزندهی به شاخصها ،برای انتخاب پهنههای مناسب خدمات
گردشگری ،از دو مدل بهینهسازی و رتبهبندی استفاده شد .ابتدا روش  -MAPPACکه روشی ذهنی (دانشمبنا) و
مبتنیبر نظر کارشناسان است -و سپس روش شبکة عصبی مصنوعی که روشی دادهای (دادهمبنا) است (حسینعلی و
دیگران1388 ،؛ شاد و دیگران1388 ،؛ عشورنژاد ،)1391 ،برای پهنهبندی مناسب خدمات گردشگری مبنای کار قرار
گرفت .شکل  ،1فرایند روششناسی پژوهش را نشان میدهد .شایان ذکر است که این پژوهش ،نمونة آماری ندارد و
جامعة آماری آن ،تمام خدمات و جاذبههای گردشگری استان فارس است.





)(Local


)(Local

MAPPAC

روششناسیپژوهش

شکل.1فرایند
منبع:نگارندگان
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روش دلفی ،فرایندی قوی برپایة ساختار ارتباطی گروهی است؛ بهگونهایکه در مواردی بهکار میرود که دانشی ناکامل و
نامطمئن در دسترس است و قضاوت به متخصصان آن امر سپرده میشود (هدر و هدر .)37 :1995 ،همچنین روش دلفی
یک نظرخواهی تخصصی برای پیشبینی آینده است که براساس آن میتوان نتایج مختلف را استخراج کرد (فتحی
واجارگاه .)124 :1381 ،روش دلفی در مواردی استفاده میشود که محدودیتهایی از نظر کاربری قوانین و روابط
مدلهای ریاضی مشاهده میشود (مظفری و دوستی .)78 -65 :1391 ،این روش را نخستینبار دارکلی و هلمرد ،در سال
 ،1950برای موسسة راند تدوین کردند (فتحی واجارگاه .)128 :1381 ،در این روش ،برای بررسی نگرشها و
قضاوتهای افراد و گروههای متخصص ،پس از تدوین پرسشنامهای در چندین مرحله و ایجاد هماهنگی بین دیدگاهها،
به جمعآوری ایدههای این افراد پرداخته میشود و در پایان ،جمعبندی ،ارزشگذاری و تحلیل مجموعة دیدگاهها و
ایدههای افراد ،مبنای هدفگذاری ،تدوین برنامه یا تصمیمگیری قرار میگیرد (احمدی ،علی و دایی .)23 :1376 ،در این
روش ،پرسشگری در دو دوره یا بیشتر انجام میشود و در هر دوره ،از نتایج دورههای پیش استفاده میشود؛ بنابراین ،از
دور دوم ،متخصصان و کارشناسان ،متأثر از دیدگاهها و عقاید همترازان خود و نتایج بهدستآمده از دورۀ پیش به
پرسشها پاسخ میدهند (کالس.)51 :2001 ،
مرحلة اول روش دلفی که مهمترین مرحلة این روش است ،انتخاب پاسخدهندگان است و شکلدادن به یک پانل
متعادل ،مستلزم استفاده از طیفی از کارشناسان با زمینههای متفاوت است .در این مطالعه ،کارشناسان شامل محققان با
زمینة جغرافیای گردشگری ،مدیریت گردشگری ،جغرافیا ،مسئوالن دولتی و نمایندگان NGOهایی بودند که در زمینة
گردشگری مشغول به فعالیتاند .در مرحلة دوم ،با طرح سؤالی از کارشناسان از طریق پرسشنامه (حضوری و اینترنتی)
خواسته شد تا نظرهای کارشناسی خود را در زمینة شاخصهای خدمات گردشگری بیان کنند .این پرسشنامهها ،بین 150
نفر توزیع شدند و در پایان این مرحله 67 ،نفر از کارشناسان به سؤال مربوطه پاسخ دادند .در مرحلة سوم ،با توجه به پاسخ
کارشناسان و ادبیات موضوع ،پرسشنامة دوم تهیه و دوباره برای کارشناسان فرستاده شد .در پایان مرحلة سوم نیز  30نفر
از کارشناسان به سؤاالت پاسخ دادند .سرانجام طی مرحلة سوم یک توافق جمعی حاصل شد و شاخصهای خدمات
گردشگری با توجه به نظر کارشناسان بهدست آمد.

مثلثسلسلهمراتبیفولر

مثلث فولر یکی از مدلهای وزندهی به شاخصهاست (کمپ2003 ،؛ کوروینی2003 ،؛ پازک2008 ،؛ باتا2009 ،؛
جابلونسکی2009 ،؛ کراوکا2012 ،؛ پورهینک2012 ،؛ پرزینا .)2012 ،این روش بر جدول فولر استوار است که برای
مقایسات دوبهدو بهکار میرود .بدینترتیب که ابتدا جدولی تهیه میشود و معیارها در سطرهای آن قرار میگیرند
(قدرتنما1372 ،؛ سمیعی و رئیسی .)1379 ،پس از تشکیل این جدول ،معیارها دوبهدو با هم مقایسه میشوند و هر
معیاری که برتری داشته باشد (برتری معیارها و شاخصها نسبت به هم با توجه به نظر کارشناسان تعیین میشود) ،با
عالمتی خاص مشخص میشود و سپس تعداد برتریهای هر معیار (عامل) شمارش و در ستون دیگری یادداشت
میشود .در مرحلة سوم ،به هریک از معیارها و شاخصها ،براساس تعداد برتریها امتیاز تعلق میگیرد و در ستون دیگری
از جدول مزبور ثبت میشود .در مرحلة چهارم ،براساس امتیاز بهدستآمده از هر معیار ،آن را نرمال میکنیم تا وزن
هریک از معیارها بهدست آید .در مرحلة پنجم ،وزن شاخصها را نیز برهمیناساس محاسبه میکنیم و در آخر وزن هر
معیار را در شاخص مورد نظر ضرب میکنیم تا وزن نهایی بهدست آید.
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تکنیکMAPPAC

تکنیک

MAPPAC

را نخستینبار ماتارازو در سال  1986مطرح کرد .تکنیک

MAPPAC

شیوهای برای رتبهبندی

چندهدفه است .این تکنیک براساس مقایسة زوجی از عملیات ممکن با توجه به احتساب تمامی زوج معیارهای ممکن
پایهگذاری شده و مبتنیبر مقایسة زوجی گزینههای مربوط به هر جفت از معیارهای تعریفشده با دو رابطة ( Pرجحان) و
( Iبیتفاوتی) است که یک پیش رتبهبندی کامل را تشکیل میدهند .ویژگی اصلی تکنیک  MAPPACدر بیان شاخص
رتبهبندی چندمعیارۀ مبتنیبر اندازهگیری ،نزدیکترین راهحل ایدهآل برای طبقهبندی گزینههاست .این تکنیک سه
پیشفرض دارد (ماتارازو1990 ،؛ اردال.)9 :2011 ،


برای هر  ،Kiیک مقدار کمی  Vijبرای هر گزینة  -Αjکه بیانکنندۀ عملکرد  Αjبه نسبت  Kiاست -اختصاص
داده میشود.



مقدار کمی  Vijرا میتوان برای هر گزینة  Αjبراساس هر معیار  Kiتعیین کرد.



مقدار ( υ)Vijهر  Vijرا میتوان در بازۀ ] [0,1مقداردهی کرد.

معیارها بهطور متقابل از هم مستقل و با هم متفاوتاند .برای هر  ،Kiمقدار  -Vijکه بیانکنندۀ عملکرد  Αjبراساس Ki

است -تعیین شده است .یک وزن عددی  Iωبرای هر  -Kiکه بیانکنندۀ اهمیت  Kiاست -با  ∑𝑛𝑖=1 ω I = 1تعیین شده
است .برای هر  ،Kiیک تابع مقدار ایجاد شده و بهمنظور تعیین مقدار ( υ)Vijبرای هر  Vijبا  0< (Vij)<1 υاستفاده شده
است .شاخص اولویت پایه  Gh (ΩE, ΩF)πبین هر جفت از گزینهها  Eωو  Fωبراساس هر جفت از معیارهای  Kgو

Kh

محاسبه میشود ( ماتارازو 1991 ،؛ اردال:)10 :2011 ،

سپس  Eαبا بزرگترین  Eπوابسته انتخاب شده و از یکسو بهعنوان گزینة بهینه تعیین میشود ،Eπ .بهجز گزینة بهینه
از  Aو باقیماندۀ  Eαبا بزرگترین مقدار تخصیصیافتة  -Eπکه بهعنوان بهترین گزینة دوم انتخاب شده است -دوباره
محاسبه میشود .این فرایند تا رتبهبندی تمامی گزینهها تکرار میشود .سپس فرایندی مشابه ،ابتدا با انتخاب حداقل
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گزینة بهینه از  Aانجام میشود .پس از آن ،این گزینه از  Aخارج و  Eπدوباره محاسبه میشود و باقیماندۀ  Eαبا کمترین
Eπ

بهعنوان برترین گزینة دوم انتخاب میشود .فرایند مذکور تا رتبهبندی تمامی گزینهها ادامه مییابد .این رتبهبندی

صعودی و نزولی ،برای رسیدن به یک رتبهبندی خطی ضعیف  Aترکیب میشوند.

شبکةعصبیمصنوعی1

شبکههای عصبی مصنوعی ،شامل مجموعهای از نرونهای بههممتصلاند که به هر مجموعه از آنها ،یک الیه گفته
میشود .این شبکهها از یک الیة ورودی ،یک یا چند الیة پنهان و یک الیة خروجی تشکیل شدهاند .نحوه و شکل
اتصال نرونها در الیههای مختلف ،سبب ایجاد ساختارهای مختلفی در شبکههای عصبی مصنوعی شده است .چنانچه
در یک شبکة عصبی ،خروجی هر نرون ،تنها به نرونهای الیة بعد متصل شود ،به آن شبکة عصبی پیشخور گفته
میشود که در شکل  2نشان داده شده است.

یشخورچندالیه
شکل.2نمایکلیشبکةعصبیمصنوعیپ 
منبع:کیم2008،

از نظر ریاضی ،مقدار خروجی شبکة پیشخور را میتوان بهصورت زیر بیان کرد (کیم و والدس:)2003 ،

در این معادله W Ji ،وزن اتصالدهندۀ  Iامین نرون در الیة ورودی به  Jامین نرون در الیة پنهان Wjhidden ،بایاس
مربوط به  Jامین نرون پنهان Φh ،تابع فعالیت نرون پنهان WKj ،وزن اتصالدهندۀ  Jامین نرون در الیة پنهان و  Kامین
نرون در الیة خروجی و  Wkoutputبایاس مربوط به  Kامین نرون خروجی است.
تعداد نرونهای ورودی ،متناظر با تعداد مشاهدات ،با وقفه برای کشف الگوی اصلی در یک سری زمانی بهکار میروند
تا مقادیر آینده را پیشبینی کنند .الیة پنهان و نرونهای آن ،نقش مهمی در موفقیت شبکة عصبی ایفا میکنند .نرونهای
پنهان ،دادههای ورودی را دریافت و نگاشت غیرخطی و پیچیدهای را بین متغیرهای ورودی و خروجی اجرا میکنند.
محققان ثابت کردهاند که تنها یک الیة پنهان برای شبکههای عصبی کافی است تا تابع غیرخطی را با هر دقت
دلخواهی تقریب بزند (هورنیک و دیگران .)1989 ،برای انتخاب تعداد نرونهای پنهان ،قاعدۀ مشخصی وجود ندارد؛
بنابراین ،پیشنهاد میشود برای تعیین تعداد آنها ،از روش آزمونوخطا استفاده شود (جورابچی و دیگران.)2007 ،

توابعفعالیت

مجموع ورودیهای وزندارشده (ورودی خالص) از طریق یک تابع فعالیت به مقدار خروجی تبدیل میشوند .در الیة
1. Artificial Neural Network
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خروجی میتوان از یک تابع خطی استفاده کرد ،اما کاربرد این تابع در الیة پنهان پیشنهاد نمیشود .بههمیندلیل ،گاه
کارایی شبکه کاهش مییابد و قادر به حل مسائل غیرخطی نیست .از آنجاکه بیشتر مسائل در دنیای واقعی غیرخطیاند،
الزم است در الیههای پنهان از توابع غیرخطی استفاده شود .توابع خطی ،سیگموئید و تانژانت هایپربولی از رایجترین
توابع فعالیت بهشمار میروند (کامروزامان 1و دیگران.)2006 ،

الگوریتمآموزشیپسانتشارخطا

یکی از متداولترین شبکههای عصبی پیشخور ،پرسپترون چندالیه )MLP( 2همراه با الگوریتم یادگیری (آموزش) پس از
انتشار خطاست که در الگوسازی و نگاشت فرایندهای غیرخطی بسیار بهکار رفته است .شکل  ،3الگوریتم یادگیری پس از
انتشار در یک شبکة عصبی پرسپترون سه الیه را نمایش میدهد.

شکل.3نمایکلیالگوریتمیادگیریپسانتشاردرشبکةعصبیپرسپترونسهالیه
منبع:کیمووالدس2003،


آزمونشبکه

پس از کاملشدن مرحلة آموزش -که در آن ،مناسبترین وزنها ،حاصل و تثبیت شدهاند -دادههای ورودی جدیدی با
عنوان دادههای آزمون یا اعتبارسنجی که در آموزش وارد نشدهاند -برای ارزیابی کارایی و توانایی شبکه اعمال میشوند.
اگر خروجی الگو با دادههای واقعی مطابقت داشته باشد ،میتوان گفت که شبکه بهدرستی آموزش دیده است (زیجیان،
.)2005
آزمون قطعی و مشخصی برای ارزیابی قدرت پیشبینی الگوهای مختلف شبکة عصبی مصنوعی وجود ندارد .از
اینرو ،معیارهای آماری مختلفی بهکار میروند (سبری و دیگران )2002 ،که از آن جمله میتوان به معیارهای ضریب
همبستگی ،)R( 3میانگین مربعات خطا )MSE( 4و میانگین خطای مطلق )MAE( 5اشاره کرد .معیارهای مذکور را میتوان
بهصورت روابط زیر نشان داد.

1. Kamruzzaman
2. Multi-Layer Perception
3. Correlation Coefficient
4. Mean Square Error
5. Mean Absolute Error
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در معادالت فوق Yact ،مقادیر مشاهدهشده (واقعی) Yact ،میانگین مقادیر مشاهدهشده Yest ،مقادیر پیشبینیشده،
 Yestمیانگین مقادیر پیشبینیشده و  nتعداد مشاهدات است .هرچه مقادیر ضریب همبستگی ( )Rبه یک نزدیک باشد،
مقادیر پیشبینیشده به مقادیر واقعی نزدیکتر خواهد بود .همچنین مقدار کوچک هریک از معیارهای خطا در روابط  2و
 3بیانگر دقت باالی پیشبینی است (شاهحسین دستجردی و دیگران.)1391 ،


ارزیابیمدل

ارزشیابی ،فرایند منظمی است که در آن ،دربارۀ ارزش ،مطلوبیت ،مؤثربودن یا کفایت چیزی مطابق مالکها و مقاصد
معینی قضاوت و داوری میشود .این داوری ،مبتنیبر مقایسة دقیق دادههای عینی با استانداردهای انتخابی است .تعریف
دقیق آنچه باید ارزشیابی شود ،دقیقبودن اهداف ،تعیین مالکهای ویژه ،مشاهده و اندازهگیری دقیق و نتیجهگیری
منطقی ،از جمله ویژگیهای عمدۀ ارزشیابی دقیق بهشمار میروند (صفوی.)1364 ،


بحثویافتهها
تعیین معیارهای پژوهش ،از ابتداییترین و مهمترین فرایند آن است .در این پژوهش ،ابتدا معیارهای برنامهریزی فضایی
خدمات گردشگری براساس تکنیک دلفی بهدست آمدند .سپس با جمعآوری الیههای مورد نظر و وزندهی الیهها با
استفاده از مدل مثلث سلسلهمراتبی فولر ،الیههای مورد نظر به الیة پایة بخشهای سیاسی استان فارس متصل شدند.
جدول  ،1بیانگر مهمترین معیارها و زیرمعیارهای برنامهریزی فضایی خدمات گردشگری است.

برنامهریزیفضاییخدماتگردشگری

شاخصهای

جدول.1معیارهاو
معیارها خدماتتجاری

شاخصها


کبابی و
ساندویچی
سوپرمارکت،
بقالی و
میوهفروشی
نانوایی

خدمات
پذیرایی

مجتمعهای
خدماتی رفاهی
رستوران
بینراهی
سالن غذاخوری

خدماتمعین

نوع یک (پمپبنزین و پمپ
سوخت)
نوع دو (آپاراتی و پنچرگیری،
تعویضروغنی ،تعمیرگاه و
مکانیکی)
نوع سه (کارواش ،اتاقسازی،
الکتروباتری ،رادیاتورسازی،
نقاشی و صافکاری)

منبع:نگارندگان
وزندهیبهمعیارهابااستفادهازمدلسلسلهمراتبیفولر


عوامل
طبیعی

نوع
راه

جاذبههای

گردشگری

یرساختهای

ز
انسانی

شیب

بزرگراه

جاذبههای
تاریخی

مراکز فرهنگی-
مذهبی

ارتفاع

راه
اصلی

جاذبههای
مذهبی

فاصله از شهر

مخاطرات
طبیعی

راه
فرعی

جاذبههای
طبیعی

مراکز انتظامی
فاصله از روستا
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پس از تعیین معیارها و شاخصهای برنامهریزی فضایی خدمات گردشگری ،ابتدا برای اولویتبندی هریک از معیارها و
شاخصها ،تعیین برتری هر معیار و شاخص نسبت به دیگر معیارها و شاخصها ضروری است .بههمینجهت ،معیارها و
شاخصهای مورد نظر ،به ده نفر از کارشناسان گردشگری داده شد تا براساس نظر کارشناسی خود ،آنها را اولویتبندی کنند.
جدول  ،2اولویتبندی معیارها و شاخصهای برنامهریزی فضایی خدمات گردشگری توسط کارشناسان را نشان میدهد.

برنامهریزیفضاییخدماتگردشگری

شاخصهای

یتبندیمعیارهاو
جدول.2اولو 
اولویتبندیشاخصها
زیرساختهای
انسانی

خدمات
تجاری

خدمات
پذیرایی

مراکزفرهنگی-

کبابیو

مجتمعهای

مذهبی

ساندویچی

خدماتیرفاهی

سوپرمارکت،بقالی

رستورانبین

ومیوهفروشی

راهی

فاصلهازشهر

مراکزانتظامی

نوعیک)پم بنزینوپم 
گاز(

شی ب

نوعدو)آپاراتیوپنچرگیری،
تعوی رو نی،تعمیرگاهو
مکانیکی(

ارتفاع

نوعسه)کارواش،اطاقسازی،
الکتروباطری،رادیاتورسازی،
نقاشیوصافکاری(

سالن

نانوایی

خدماتمعین

ذاخوری

جاذبههای
عوامل
نوعراه
گردشگری
طبی ع ی

مخاطرات
طبی ع ی

بزرگراه

راهاصلی

ر ا ه ف ر ع ی

جاذبههای
تاریخی
جاذبههای
مذهبی
جاذبههای
طبی ع ی

ا
ولوی
مع کا تبن
یارها رشنا دی
اصلی ی سان

اولویتاول
اولویتدوم
اولویتسوم
اولویتچهارم

فاصلهازروستا

معیارهایاصلی

اولویتبندی
کارشناسان

جاذبههایگردشگری

اولویتاول

نوعراه

اولویتدوم

خدماتمعین

اولویتسوم

خدماتپذیرایی

اولویتجهارم

خدماتتجاری

اولویتپنجم

زیرساختهایانسانی

اولویتششم

عواملطبیعی

اولویتهفتم

منبع:نگارندگان

پس از اولویتگذاری معیارها و شاخصهای خدمات گردشگری ،مثلث فولر را ترسیم میکنیم و سپس بین معیارها
مقایسات زوجی انجام میدهیم .در مرحلة دوم ،با توجه به برتری هر معیار ،یکی باید انتخاب شود .در مرحلة سوم،
براساس تعداد برتریهای هر معیار ،به آنها امتیازی داده میشود .در مرحلة چهارم براساس امتیاز بهدستآمدۀ هر معیار،
آن را نرمال میکنیم تا وزن هریک از معیارها بهدست آید.

وزندهیبهمعیارهابراساسمدلفولر
جدول.3محاسبة 
زیرساخت
هایانسانی

زیرساخت
هایانسانی

زیرساخت
هایانسانی

زیرساختهای
انسانی

زیرساخت
هایانسانی

زیرساخت
هایانسانی

نوعراه

جاذبههای
گردشگری

عوامل
طبی ع ی

خدمات
م عی ن

خدمات
پذیرایی

خدمات
تجاری

خدمات
تجاری

خدمات
تجاری

خدمات
تجاری

خدمات
تجاری

خدمات
تجاری

نوعراه

جاذبههای
گردشگری

عواملطبیعی

خدمات
م عی ن

خدمات
پذیرایی

خدمات
پذیرایی

خدمات
پذیرایی

جاذبههای
گردشگری

عوامل
طبی ع ی

خدمات
م عی ن

خدمات
م عی ن

خدمات
م عی ن

جاذبههای
گردشگری

عوامل
طبی ع ی

عوامل
طبی ع ی

عوامل
طبی ع ی

نوعراه

جاذبههای
گردشگری

خدمات
پذیرایی

خدمات
پذیرایی

نرمالکردن

امتیاز

تعدادتکرار

0 095

2

1

زیرساختهای
انسانی

0 142

3

2

خدماتتجاری

خدماتمعین

0 190

4

3

خدماتپذیرایی

نوعراه

0 238

5

4

خدماتمعین

معیار

نوعراه

0 047

1

0

عواملطبیعی

0 333

7

6

جاذبههای
گردشگری

جاذبههای
گردشگری

0 285

6

5

نوعراه

نوعراه

منبع:نگارندگان
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پس از محاسبه و وزندهی معیارهای پژوهش ،وزن هر شاخص نیز محاسبه میشود .سپس وزن شاخصها به وزن
معیار اصلی در گروه خودش ضرب میشود تا وزن نهایی بهدست آید .جدول  ،4وزن نهایی شاخصهای پژوهش را با
استفاده از مدل سلسلهمراتبی فولر نشان میدهد .چنانچه مالحظه میشود ،براساس نظر کارشناسان و محاسبة آن با مدل
فولر ،بیشترین وزن بهترتیب به جاذبههای تاریخی -فرهنگی ،جاذبههای مذهبی و همچنین جاذبههای طبیعی و کمترین
وزن به مخاطرات طبیعی اختصاص داده شده است.

شاخصهابااستفادهازمدلسلسلهمراتبیفولر

جدول.4وزننهایی

زیرساختهایانسانی
خدماتتجاری

مراکزانتظامی

0 0142

مخاطراتطبیعی

0 0057

مراکزفرهنگیمذهبی

0 285

شیب

0 0178

سوپرمارکتوبقالی

0 0353

ارتفاع

0 0117

کبابیوساندویچی

0 0535

بزرگراه

0 1071

نانوایی

0 0171

راهاصلی

0 07

مجتمعهایخدماتیرفاهی

0 0717

ر ا ه ف ر ع ی

0 0342

رستورانبینراهی

0 0471

جاذبههایتاریخی -فرهنگی

0 1274

سالن ذاخوری

0 0228

جاذبههایطبیعی

0 0407

جاذبههایمذهبی

0 0841

نوعیک)پم

سوخت(

0 892

نوعراه

خدماتپذیرایی

فاصلهازروستا

0 0071

نوعسه)کارواش،رادیاتورسازیو
(...

0 0285

عواملطبیعی

نوعدو)آپاراتیوپنچریو(...

0 0589

جاذبههایگردشگری

خدماتمعین

فاصلهازشهر

0 0214

خدماتمعین

معیارهایاصلی

زیرمعیارها

وزننهایی

معیارهایاصلی

زیرمعیارها

وزننهایی

منبع:نگارندگان



پس از بهدستآمدن وزن نهایی شاخصها ،برای اینکه بتوان آنالیزهای فضایی انجام داد ،الزم است تمام الیهها به
واحد پایه متصل شوند .برهمیناساس ،همة الیهها به واحد پایة بخشهای سیاسی استان فارس که شامل  85بخش یا
پلیگون است ،با استفاده از ابزار  Spatial Joinتوسط نرمافزار  ARC GISمتصل شدند.
پس از اتصال الیههای مورد نیاز به واحد پایه ،با توجه به هدف تحقیق که پهنهبندی مناسب برای استقرار خدمات
گردشگری است ،نیازمند استفاده از مدلهای بهینهسازی و رتبهبندی پهنههای مناسب هستیم؛ زیرا درواقع ،توزیع و
پراکندگی خدمات در مقایسه با جاذبههای گردشگری ،دارای تعادل فضایی نیست و درواقع ،مکانها و جاذبههای
گردشگری وجود دارند که علیرغم پتانسیل باال از نظر جذب گردشگر ،با نبود یا کمبود خدمات برخوردارند و این خود
سبب ازدسترفتن تعادل میان جاذبههای گردشگری و خدمات مورد نیاز گردشگران میشود .برهمیناساس ،در این
پژوهش از تکنیک  MAPPACکه روشی ذهنی و مبتنیبر نظر کارشناسان است ،پهنههای مناسب و مورد نیاز خدمات
گردشگری ،رتبهدهی و اولویتبندی شدند.

مکانهایمناسباستقرارمراکزخدماتگردشگری

پهنهبندی


پس از مراحل اتصال الیهها و افزودن وزن بهدستآمده از هر معیار ،با استفاده از تکنیک

MAPPAC

که یک شیوۀ

رتبهبندی چندهدفه است و ویژگی اصلی آن ،اندازهگیری نزدیکترین راهحل ایدهآل برای طبقهبندی گزینههاست ،الزم
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است ابتدا مقادیر  Maxو  Minبرای هریک از شاخصها -چنانکه در جدول  5نشان داده شده است -مشخص شود تا با
استفاده از تکنیک  ،MAPPACشاخصهای مورد نظر رتبهبندی و خوشهبندی شوند.
با توجه به اینکه اساس پژوهش حاضر ،پهنهبندی مناطق بهینة خدمات گردشگری است ،تکنیک

MAPPAC

مناطقی را که دارای وزن بیشتری از جاذبههای گردشگری و همچنین دارای وزن کمتری از خدمات گردشگری است،
رتبهبندی میکند و چنانکه رتبههای مقادیری با یکدیگر مساوی باشند ،آنها را در یک خوشه قرار میدهد؛ بنابراین ،الیة
جاذبههای گردشگری و مخاطرات طبیعی ،بهدلیل اهمیت بیشتر ،مقدار  Maxرا گرفتهاند و دیگر الیهها ،مقدار  Minرا به
خود اختصاص دادهاند .درنهایت ،خروجی نهایی تکنیک

MAPPAC

با توجه به تعیین پارامترهای مورد نظر ،پهنههای

مناسب را بهترتیب اولویت از نظر کمبود خدمات رتبهبندی میکند.

جدول.5تعیینمقادیرMaxوMinتکنیکMAPPAC
max

max

max

min

min

min

max

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

جاذبههایمذهبی

جاذبههایطبیعی

جاذبههایتاریخی

ر ا ه ف ر ع ی

راهاصلی

بزرگراه

مخاطراتطبیعی

ارتفاع

شیب

خدماتمعین)نوعسه(

خدماتمعین)نوعدو(

خدماتمعین)نوعیک(

مجتمعخدماتیرفاهی

رستورانبینراهی

سالن ذاخوری

نانوایی

کبابیوساندویچی

سوپرمارکتوبقالی

مراکزفرهنگی -مذهبی

مراکزانتظامی

فاصلهازروستا

فاصلهازشهر



منبع:نگارندگان

پس از رتبهبندی مکانهای بهینة خدماترسانی با تکنیک  ،MAPPACنتایج بهدستآمده ،به واحد پایه در نرمافزار
 ARC GISمتصل شدند .نقشة  ،1پهنههای مناسب خدمات گردشگری را بهترتیب نشان میدهد.



یتبندیمناطقبهینةخدماتگردشگریبااستفادهازتکنیک(MAPPACنقشةنهایی)
نقشة.1اولو 
منبع:نگارندگان


شبکةعصبیمصنوعی

پس از اولویتبندی مناطق بهینة خدمات گردشگری با روش ذهنی  ،MAPPACدر این قسمت با استفاده از روش شبکة
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عصبی مصنوعی که روشی عینی و مبتنیبر دادههاست،مناطق بهینة خدمات گردشگری مشخص میشود و برای اینکه نتایج
شبکة عصبی از کارایی و قدرت پیشبینی بهتری برخوردار باشد ،ابتدا باید مقادیر  22شاخص مربوط ،به معیار اصلی اضافه شوند
تا تعداد الیههای ورودی شبکه کاهش یابد .برهمیناساس ،پس از افزودن مقادیر شاخصها ،تعداد الیههای ورودی براساس
معیارهای اصلی به هفت الیه تقسیم شد .پس از این مرحله باید مقادیر معیارها نرمال شوند .پس از نرمالسازی دادهها ،مقادیر
نرمالشدۀ معیارها ،بهعنوان الیة ورودی شبکه و مقادیر رتبهبندی تکنیک  ،MAPPACبرابر الیة خروجی شبکة عصبی قرار
داده میشوند .در این پژوهش ،هفت معیار وجود دارد و تعداد الیههای خروجی -که برابر است با مقادیر تکنیک -MAPPAC
یک مورد است .برای انتخاب تعداد نرونهای پنهان ،قاعدۀ مشخصی وجود ندارد و باید آن را از روش آزمونوخطا بهدست آورد.
جدول  ،6پارامترهای مورد استفاده در شبکة عصبی مصنوعی را نشان میدهد .اینها ،بهترین پارامترهای مورد استفاده در مدل
شبکة عصبی هستند که بهترین الگوبرداری و پیشبینی را برای دادهها انجام دادهاند.

مناسبترینپارامترهایمورداستفادهدرشبکةعصبیمصنوعی

جدول.6

Back Propagation

LOGSIG

PURELIN

Hidden layer

8

Transfer function

Output layer

Epoce

Network
Type

Neural network

R

MSE

0.9319

0.0127

Sample

Percent NO
7

Input layer

5

Hidden layer

1

Output layer

57

70%

Training

0.9483

0.0077

12

15%

Validation

0.9041

0.015

12

15%

Testing



منبع:نگارندگان

پس از تعیین پارامترهای شبکة عصبی در نرمافزار  MATLABو بهدستآمدن نتیجة نهایی شبکه ،الزم است نتیجة
نهایی به الیة واحد پایه متصل شود تا نقشة نهایی اولویتبندی مناطق بهینة خدمات گردشگری ترسیم شود .نقشة ،2
اولویتبندی مناطق بهینة خدمات گردشگری را با استفاده از مدل شبکة عصبی مصنوعی نشان میدهد.




یتبندیمناطقبهینةخدماتگردشگریبااستفادهازمدلشبکةعصبی(نقشةنهایی)
نقشة.2اولو 
منبع:نگارندگان
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ارزیابیمدل

پس از تهیة نقشة نهایی از مدل  MAPPACو شبکة عصبی مصنوعی ،پانزده نفر از کارشناسان ،ارزیابی نقشههای نهایی
را انجام دادند .بیشتر آنها نقشة نهایی شبکة عصبی مصنوعی را با توجه به شناختشان از منطقه تأیید کردند.


یجهگیری
نت 
خدمات گردشگری ،یکی از بنیانهای اساسی گردشگری است .در برنامهریزی گردشگری الزم است ابتدا پتانسیلهای
مقاصد گردشگری شناسایی شوند تا متناسب با هر مقصد گردشگری و ظرفیتهای آن بتوان بهصورت مطلوب در آن
برنامهریزی و سرمایهگذاری کرد؛ بنابراین ،دستاندرکاران ،برنامهریزان و مدیران گردشگری درصدد افزایش افزودۀ این
فعالیتاند .در این میان ،توجه به برنامهریزی زیرساختها و خدمات گردشگری که مبنای توسعة این فعالیت است ،از
ملزومات حرکت بهسوی این سیاستهاست .بههمینجهت ،بررسی و شناخت وضعیت نواحی ،قابلیتها و تنگناهای آن در
برنامهریزی فضایی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ بهگونهایکه استفاده از شاخصهای خدمات گردشگری را میتوان
معیاری مناسب هم در تعیین جایگاه آن جاذبه و هم درجهت رفع مشکالت و نارساییها به گردشگران مفید دانست .از
اینرو ،برای دستیابی به این سطح از برنامهریزی ،ابتدا شاخصهای مورد نظر با مدل فولر وزندهی شدند و سپس با
استفاده از مدلهای بهینهسازی و رتبهبندی  MAPPACو شبکة عصبی مصنوعی ،پهنهبندی و اولویتگذاری پهنههای
مناسب خدمات گردشگری استان صورت گرفت .درهمینراستا ،براساس نتایج بهدستآمده از تکنیک  MAPPACو مدل
شبکة عصبی مصنوعی ،کارشناسان معتقدند مدل شبکة عصبی مصنوعی با واقعیتهای موجود مطابقت بیشتری داشته
است .همچنین مطابق نقشههای نهایی ،درصد بیشتری از بخشهای استان فارس با وجود جاذبههای گردشگری ،خدمات
گردشگری کمتر دارند یا در آنها خدمات گردشگری ارائه نمیشود .چنانکه در جدول  7مشاهده میشود ،بخشهای
شهرستان اقلید ،سپیدان ،بوانات ،ممسنی ،قیروکارزین ،فیروزآباد ،فراشبند ،جهرم ،خنج ،زریندشت ،گراش ،المرد و مهر
حداقل امکانات را دارند و مدیران و برنامهریزان گردشگری باید در برنامهریزی ،این مناطق را در اولویت قرار دهند.
همچنین بخشهای شهرستان شیراز ،مرودشت ،زرقان ،آباده ،داراب ،سروستان ،کازرون و سیدان از امکانات بهتر و
مناسبتری برخوردارند .یکی از دالیل برخورداری بیشتر بخشهای شهرستانهای مذکور ،نزدیکی به مرکزیت شهر شیراز
و همچنین وجود عبور محورهای اصلی فارس در این قسمتهاست.


بخشهایاستانفارس

یتگذاریمناطقبهینةخدماتگردشگری
پهنهبندیواولو 
جدول .7
اولویتبندیمناطق
بهینهخدمات
گردشگری

مساحت) .م(

بخشهایاستانفارس

مساحت) .م(

اولویتاول

27.821

حسنآباد .کامفیروز .سرجهان .ماهورمیالنی .میمند .دهرم.
ایزدخواست .جویم .محمله .گلهدار .عالمرودشت .مهر .جهرم.
وراوی .بیرم .اشکنان .المرد

14.640

سپیدان .خشت .دهرم .ایزدخواست .بیرم .اشکنان .المرودشت.
وراوی .مهر .گلهدار .اسیر .محمله.

اولویتدوم

21.656

گراش .بنارویه .افزر .سیمکان .فیروزآباد .فراشبند .جرهوباالده.
خشت .کربال .کوهنجان.سده .دشمنزیاری .سپیدان .کر .اقلید.
بوانات.

28.257

گراش .افزر .اوز .بنارویه .جویم .زریندشت .جهرم .سیمکان.
فیروزآباد .جرهوباالده .ماهورمیالنی .سده .حسنآباد .کامفیروز.
کر .سرجهان .بوانات.

اولویتسوم

17.965

کنارتخته .مزایجان .مشهدمر اب .پاسارگاد .همایجان .قطرویه.
زریندشت .شیبکوه .کردیان .قیروکارزین .خن  .اوز.

22.682

فراشبند .شیبکوه .خن  .ارد .صحرایبا  .المرد.
قیروکارزین.کنارتخته .کردیان .کوهنجان .کربال .ارسنجانو
کازرون .همیجان .مزایجان .اقلید .پاسارگاد .مشهدمر اب

اولویتچهارم

26.598

صحرایبا  .الرستان .رونیز .آبادهطشک .پشتکوه .سروستان.
مرودشت .درودزن .کوهمره .خرمبید .ارسنجان .مرکزی
پاسارگاد .ممسنی .چنارشیجان .سورنا .کازرون

19.976

سورنا .درودزن .مرکزیپاسارگاد .چنارشیجان .مرودشت .آباده
طشک .کوهمره .رونیز .پشتکوه .الرستان.

اولویتپنجم

29.569

آباده .سیدان .رستم .زرقان .بیضا .ارژن .شیراز .کوار .فسا .خفر.
نیریز .استهبان .رستا  .داراب .ششدهوقرهبال  .جنت .فور .

37.056

فور  .رستا  .جنت .داراب .ششدهوقرهبال  .استهبان .نیریز.
قطرویه .خفر .فسا .سروستان .کوار .شیراز .ارژن .زرقان .سیدان.
ممسنی .رستم .بیضا .آباده

تکنیک MAPPAC

منبع:نگارندگان
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