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  چكيده

اين عرضه و مكان  باشدخدمات بهينه به مشتريان مي عرضهيكي از اصول مهم و اساسي در بازاريابي،      

كند. اين موضوع در ميها نقش مهمي در رضايت مشتريان ايفا آنخدمات در كنار توزيع متعادل و منطقي 

ها و ابزارهاي مكان مبنا دادهكند و لزوم به كارگيري از ميخصوص خدمات گردشگري اهميت بيشتري پيدا 

خدمات گردشگري كارا و مطلوب و توزيع بهينه و  در واقعشود. ميبراي رسيدن به اين مقصود احساس 

رضايت  افزايش نهايت در و ماندگاري مدت درآمد، افزايش به منجر مستقيم صورته ب، آن متناسب

  حاضر، پژوهش برد. هدفگردشگران از مقصد مورد نظر را باال مي مجدد بازديدانگيزه  شود وميگردشگران 

 بهينه مناطق تعيين منظور به فارس استان گردشگريهاي و جاذبه ارزيابي وضعيت خدمات و تسهيالت

 فنر ابتدا با استفاده از . به همين منظور دتحليلي است -باشد. روش پژوهش توصيفيمي گردشگري خدمات

دلفي معيارهاي خدمات گردشگري تعيين شده است و سپس با استفاده از روش سلسله مراتبي فولر معيارهاي 

بهينه خدمات گردشگري هاي پهنهبه منظور  توديمبندي رتبهاز روش دهي شدند و در ادامه مربوطه وزن

گردشگري هاي جاذبهنتايج پژوهش نشاندهنده آن است كه قلمرو تحقيق با توجه به . استفاده شده است

هاي بخشو باشند ميتوزيع نامتعادل و نامناسب از لحاظ دسترسي به خدمات گردشگري  دارايمتعدد 

از ماهور ميالني، كوهمره، كنارتخته، پاسارگاد، بوانات، داراب، اوز، ايزد خواست و ... در اولويت سياسي 

لحاظ توسعه قرار دارند و مناطق مركزي استان فارس مانند شيراز، مرودشت، كازرون، دشمن زياري و ... از 

  .باشندمينسبت ديگر مناطق برخوردار  هبتري مناسبخدمات بهتر و 

  ، استان فارس. توديمخدمات گردشگري، روش سلسله مراتبي فولر، روش  واژگان كليدي: 
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 مقدمه

پور (سيدعلي جهان تبديل شده استاقتصادي هاي ترين فعاليترونقهزاره سوم به يكي از پر گردشگري در  

و سياستگذاران توسعه، از گردشگري  به عنوان ركن اصلي ريزان برنامهو بسياري از  )1380و اقبالي، 

كشورهاي جهان در واقع گردشگري در بسياري از  .)1389فر، (سرايي و مويد كنندميپايدار ياد ي توسعه

عنوان فعاليتي چند وجهي داراي كاركردها و اثرات ه و بباشد ميكسب و كارهاي بشري ترين پچيدهيكي از 

به كسب درآمد، جذب ارز و تقويت توان مياز جمله كه ، )1385(زاهدي،  مثبت گوناگون است

. )1387(كاظمي،  شاره كردا در اين زمينه فعال شدن اشتغالاجتماعي، ارتقاء فرهنگي و هاي زيرساخت

راستاي  درپيوسته كه  ايزنجيره صورت به كه مختلف هايفعاليت است از ايآميزه گردشگري بنابراين

 از تعامل حاصل روابط و هاپديده تماميگيرد و مورد استفاده قرار مي گردشگران به رسانيخدمت

 فرآيند دررا  جوامع ميزبان و هاولتد گردشگري، محصوالت فروشندگان و كنندگانعرضه گردشگران،

 با توجه به اين مهم، گردشگران، معموالً ).9: 1995و همكاران،  1(مكينتاش گيردمي بر در پذيرايي و جذب

مراكز  ازپيش از بازديد از مقصد گردشگري خود، داراي سطحي از انتظار نسبت به خدماتي هستند كه 

و همچنين اطالعات غير ها رسانهبه وسيله تبليغات،  ارات اكثراًگردشگري دريافت خواهند كرد. اين انتظ

گردشگران خواهد مندي رضايت. وسعت اين انتظارات، مبنايي براي ميزان آيندميرسمي از آشنايان به وجود 

اين افراد  كسب كرد، شكي نيست كهگردشگران را از خدمات ارائه شده رضايت بود. در صورتي كه بتوان 

ارزانترين و مهم يكي از اين توصيه خواهند نمود كه  ديگر گردشگران و عالقمندانآن منطقه را به  بازديد از

با توجه به بنابراين  .)18: 1993، 2(كروزبي باشدمي در اين راستا روش بازاريابي و تبليغاتترين اثربخش

در واقع شود. حساس ميلزوم توجه به مباحث بازاريابي در زمينه خدمات گردشگري ا ،مطالب ذكر شده

 تأمين براي امكانات كردن فراهم و گردشگران نيازهاي بينيپيش و شناسايي به عنوان گردشگري بازاريابي

هاي اساسي در زمينه در اين ميان يكي از پايه. ها استآن بازديد در انگيزه ايجاد و آنان ساختن مطلع و نيازها

مكان ارائه اين خدمات در كنار توزيع متعادل و منطقي  دشگريگر بازاريابي در جذب و رضايت گردشگران

كالبدي) خاصي از سطح مكان، تابع اصول و  -چرا كه استقرار هر عنصر در (موقعيت فضاييباشد. مي هاآن

هاي) خاصي است كه درصورت رعايت شدن، به موفقيت و كارايي عملكردي قواعد و ساز و كار (مكانيسم

كان مشخص، خواهد انجاميد. استقرار بسياري از عناصر بيشتر تابع سازوكارهاي آن عنصر در همان م

خدمات "خدمات عمومي كه براي ، ماا ).128- 115: 1389(موالئي هشتجين،  اقتصادي و رقابت آزاد است

ت به سازوكارهاي بازار بسنده كرد، بلكه الزم استوان نمي، باشندمينيز جزء اين نوع از خدمات  "گردشگري

مبتني بر منافع عموم نيز تمسك جست. رعايت هاي سياستو ها تصميمبازار به هاي يناكارآمدبراي جبران 

و استقرار واحدهاي خدمات گردشگري با هدف حداكثر كردن كارايي و اثربخشي گزيني مكاناصول و مباني 

گردشگري مرسوم نيست. اين هاي جاذبهو طراحي آن واحدها، چندان در ارتباط با ريزي برنامهآنها و نيز 
                                                           

1. Mcintosh 

2. Crosby  
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را ناپذيري جبرانگردشگري ممكن است تبعات منفي هاي جاذبهخالء و غفلت در بعضي مراكز و حوالي 

توسعه بنابراين بيشتر براي نهادهاي مديريتي برجاي گذارد. هاي هزينهبراي آحاد گردشگران و همچنين 

چرا كه  ؛نخواهد شدپذير امكاني مناسب، خدمات گردشگردسترسي به گردشگري بدون هاي فعاليت

خدمات گردشگري زيربناي توسعه گردشگري است و عدم توجه به اين مهم باعث جلوگيري از رونق 

؛ فرجي سبكبار و 1391مرشدي، (بهنام آوردميوجود ه و نارضايتي را در گردشگران ب شودميگردشگري 

 ).1393همكاران، 

سرزمين فارس براي بسياري  گاه تمدن ايران زمين و مهد فرهنگ آن است.سرزمين فارس خاستشك بي      

و هر گردشگري كه وارد سرزمين ايران نمايد ميهمان ايران بزرگ را جلوه نويسان تاريخاز محققين و 

و مردم ايران دهد ميآن اختصاص هاي ديدنيرا براي بازديد از فارس و  يخود زمانريزي برنامهدر شود مي

(مستوفي الممالك  گزينندمي برفارس را ي خطهن نيز عمدتاَ براي گردش و بازديد و تفريح و تفرج خود، زمي

طبيعي و انساني منحصر به فرد اين هاي جاذبهراي بازديد از و ساليانه هزاران نفر ب )44- 35: 1388و فرماني، 

زياد به اين استان، لزوم توجه به نيازهاي اين  كنند. لذا با توجه به ورود گردشگران بسيارسفر ميبه آن استان 

 گردشگري است را دوهاي فعاليتقشر و به خصوص دسترسي بهينه به خدمات گردشگري كه محرك اصلي 

چندان كرده است. به همين جهت مراكز خدمات گردشگري به عنوان فضايي جهت استقرار و انتظام اين نوع 

مين رفاه و آسايش گردشگران و توسعه اقتصادي مكانهاي فعاليتي ايفا از خدمات در مناطق، نقش مهمي در تأ

هاي مكان. بديهي است دسترسي بهينه به خدمات گردشگري مستلزم استقرار اين نوع از خدمات در نمايندمي

از ها محدوديتمناسب است كه گردشگران بتوانند با كمترين هزينه و وقت، و بدون مواجه شدن با موانع و 

بر همين  طرف و همچنين ايجاد رضايت در آنان، نيازهاي اين قشر را به بهترين وجه ممكن تأمين كرد.يك 

عرضه خدمات براي بهينه هاي مكانبه منظور تعيين بندي پهنهاساس مهمترين هدف پژوهش عبارت است از 

  .گردشگري در سطح استان فارس

 مباني نظريها و مفاهيم، ديدگاه

دسترسي به عنوان روشي براي ارزشيابي قابليت گيري اندازهاستفاده از ي كنندهشروع ان ريزبرنامه     

نظر از صرف. خدمات عمومي بايد اندبودهدسترسي و كيفيت خدمات عمومي و عادالنه بودن توزيع آنها 

(كافل ار گيردو منابع مالي يا توانايي فيزيكي افراد، به آساني در دسترس عموم قرها محدوديت، شانمكان

 همه عادالنه وريبهره و يدسترس ،زييربرنامهمهم  اهداف از يكي ياجتماع عدالت دگاهيد از . )2: 2006، 1

 كه باشد ايگونه به فضاها و هاكاربري يابيمكان يستيو با است يعموم خدمات و هاكاربري به شهروندان

لذا، . )69- 50: 1390(رستمي و همكاران،  باشند تهداش يدسترس هاكاربرين يا به يراحت به افراد يتمام

كه مكانيابي خدمات و تسهيالت اند بردهپيكشورهاي در حال توسعه عميقا به اين مطلب ريزان برنامهامروزه 

                                                           

1. Kaphle 
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و به اين امر اذعان دارند كه كند ميزيرساختي نقشي با اهميت در بهبود توسعه نواحي اين كشورها بازي 

رود ميبه شمار اي منطقهمع به خدمات اساسي، ابزاري مهم در شتاب بخشيدن به توسعه بهبود دسترسي جوا

، در كارايي و بهره برداري، و هاهزينهثيرگذاري در أكه مكانيابي خدمات عالوه بر تاند پذيرفتهو اين نكته را 

نيز سيستمي است كه به  گردشگري با توجه به اين مهم، .)25: 1992، 1(تواري نيز بر كيفيت آنها موثر است

(تقوايي  آورندميتبع اين خصيصه داراي عناصر و اجزايي است كه با تركيب يكديگر، يك كليت را به وجود 

درك درست هر سيستم نيز به شناخت اجزاي سيستم و كليت آن نيازمند است. بر اين  .)1388و اكبري، 

توريستي، مراكز اقامتي، تسهيالت و خدمات هاي فعاليتو ها جاذبهاساس نظام گرددشگري متشكل است از 

 خدمات و امكانات اگر .)1999، 2(انسكيپ توريستيزيربنايي، تسهيالت و خدمات تأسيسات حمل و نقل، 

 ادييز گردشگران كينزد ندةيآ در شود، نيتأم يمطلوب نحوي به با توجه به اين سيستم از گردشگرانين مورد

اما بررسي وضعيت موجود فضاهاي مستعد  .شد خواهد منجر منطقه سعهتو و رشد و به شده منطقه جذب

. به باشندميعديده هاي نارساييكه اين نقاط دچار دهد ميكالبدي نشان هاي ساختگردشگري از نظر 

طوري كه در برخي از نقاط امكان ارائه حداقل امكانات رفاهي براي گردشگران وجود ندارد. از اين رو 

جديد و متعاقب آن پويايي اقتصادي مناطق مستعد هاي گيري فعاليتشكلود منجر به موجهاي ظرفيت

اين وجود، بررسي فرايند ايجاد چنين مشكالتي با  .)1382يزدي و سقايي، پاپلي( گردشگري، نگرديده است

در توزيع خدمات گردشگري و چگونگي توزيع بهينه اين خدمات، كه ضمن كارايي الزم، تضمين كننده 

خدمات ي عادالنهبراي مديريت يكپارچه فرايند توزيع هايي حلي راهارائهعدالت اجتماعي و فضايي باشد و 

گردشگري كه هاي ظرفيتگردشگري، ضرورت دارد. در اين راستا با توجه به امكانات، تأسيسات، خدمات و 

استفاده مناسب از آنها اقدام  جهتريزي برنامهمورد نياز گردشگران است، ضرورت دارد نسبت به تأمين و 

شود تا بتوان تعداد بيشتري از گردشگران را جذب منطقه نمود. بنابراين هماهنگي بين تعداد گردشگران و 

وند (موسي بايد مورد توجه قرار گيردها زيرساختظرفيت فضاهاي گردشگري به خصوص دسترسي بهينه به 

   .)1390پور، و ساسان

  خدمات گردشگري

باشد. فضاي گردشگري، مقصدي از كليه محصوالت گردشگري است كه تركيبي از منابع و خدمات مي      

كه خدمات ارائه بخشند، در حالياي كه مقصد براي بازديدكنندگان دارد، را استمرار ميمنابع، جاذبه اوليه

) و از آنجايي كه 166 :2013و همكاران،  3شوند تا بازديد را ممكن كرده يا افزايش دهند (گيريواتيمي

 است الملليبين سطح هاي خدماتي درميان فعاليت در رشد حال در و پيشتاز هايبخش از يكيگردشگري 

 (طالقاني وباشد مي اداردر اين فعاليت  را جايگاه مهميث خدمات، بح). لذا 2011، 4(فيوري و سانتانا گالگو

                                                           

1. Tewari 
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 برآوردنام امكانات و تسهيالتي است كه جهت گردشگري شامل تم خدمات). 56- 63 ، ص1384فتاحي ،

ها، ها، ادارات، ارگاندهندگان خدمات (سازمانهاي مورد انتظار گردشگران از سوي ارائهنيازها و خواسته

. )1391مرشدي، شود (بهنام جلبشود تا رضايت گردشگران جامعه ميزبان و ...) به گردشگران ارائه مي

و  )11: 1994، 1(ميدلتون شودبندي ميبخشي از خدمات در هر اقتصاد طبقهگردشگري معموالً به عنوان 

 اين فعاليت را روبنايي و زيربنايي ساختارهاي اقتصادي، ديدگاه از گردشگري خدمات و تسهيالت اساساً

 فراهم را شكوفايي گردشگري و توسعه امر در تسهيل موجبات ها،پديده گونهاين گسترش و دهندمي تشكيل

به قول ليكوريش و جفرسون خدمات گردشگري شامل يك مجموعه  ).33: 1378 ،2جان ليآورد (مي

ها و نيازهاي مورد انتظار هاي فيزيكي و ذهني است كه به شكل سمبوليك براي ارضاي خواستهويژگي

 م،رود. مثل اتاق و موزائيك پخش شده داخل يك هتل، رستوران، موزه و غيره (اسالبكار مي گرشگران

 - 2منابع (منابع طبيعي و انساني)،  -1عناصر گردشگري را در پنج دسته،  3ساهمچنين سي .)278: 1380

ها (راهها و محورهاي ارتباطي، تسهيالت اجتماعي، تسهيالت زيربنايي، امكانات ارتباط راه دور)، زيرساخت

سهيالت سرگرمي و ورزشي ت -4تسهيالت پذيرايي (هتلها و مهمانپذيرها، خوراكي و نوشيدني)،  -3

ها، دفاتر تبليغاتي، دفاتر اي (سفرگذاريخدمات واسطه -5(امكانات تفريحي و فرهنگي، امكانات ورزشي) و 

، اقتباس از 30: 1983سا، بندي كرده است (سيهاي اتومبيل كرايه و راهنماها)، تقسيمرساني، بنگاهاطالع

باشد ترين پارامترهايي ميبه خدمات گردشگري يكي از مهم دسترسي مناسب). از جهتي، 67: 1387كاظمي، 

 يياز سو اي در رفاه اجتماعي و بطوركلي در عرصه حيات گردشگري دارد.كه نقش مهم و تعيين كننده

پذير نخواهد شد، چرا كه خدمات هاي گردشگري بدون خدمات گردشگري مناسب، امكانتوسعه فعاليت

ري است و عدم توجه به اين مهم باعث جلوگيري از رونق گردشگري گردشگري زيربناي توسعه گردشگ

كه عالوه بر عدم  )1391(بهنام مرشدي،  منطقه شده است و نارضايتي را در گردشگران بوجود خواهد آورد

هاي مالي، رواني و حسي مانند خستگي، ناراحتي و نگراني را نيز بر آنها هزينهمندي در گردشگران، رضايت

  ).56- 63: 1384فتاحي ، ايم (طالقاني ودهتحميل كر

هاي اخير مطالعات بسياري به منظور ارزيابي و دسترسي به خدمات و تسهيالت گردشگري در در دهه      

اي و ملي صورت گرفته است كه در ادامه به مهمترين اي، منطقهجهت رفاه حال گردشگران در مقياس ناحيه

  شود.ها اشاره مياين پژوهش

ضمن اشاره به ضرورت  "و طراحي مكاني مقصدريزي برنامه"با عنوان در مطالعات خود )1999( 4درج     

جامع، در جهت غناي ريزي برنامهپرداختن به مفاهيم فضايي گردشگري به مثابه بخشي از يك فرآيند 

 قصد از ديدگاه فضاييمريزي برنامهنظري گردشگري مدلي مبتني بر اجزاي سازمان فضايي در زمينه هاي پايه

ارائه نموده است. مدل ارائه شده از ساختاري سيستمي برخوردار بوده و مبنايي براي بررسي جوانب 
                                                           

1. Middleton 
6.John Lee  
3. Sessa 
4. Dreage 
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در كتاب خود با نيز  )2002( 1گان دهد.نظري/اصولي/هنجاري و عملكردي طراحي فضايي مقصدها ارائه مي

كند كيد ميأتصر كليدي را شناسايي كرده و پنج عن گردشگري براي هر مقصد ،ريزي گردشگريبرنامهعنوان: 

ريزي مقصد مورد توجه خاص قرار بگيرد. اين پنج عنصر عبارتند از: كه ارتباط بين آنها بايد در برنامه

اي مشخص و قابل تعريف؛ امكان دسترسي از بازار و برخورداري از كريدورهاي حمل و نقل مرزهاي منطقه

 همكاران و 2آبوليناي و مبادي ورودي به منطقه. نواحي خارج جاذبههاي محلي؛ داخلي؛ مجموع جاذبه

نيز  آنها هدف و نظر گرفتند در را اجتماعي عمومي خدمات مراكز مكانيابي مسألهدر پژوهش خود )، 2007(

وجود  رقم به موجود تسهيالت كنار در جديد خدمات و طراحي فضاها ها،مكان همزمان سازيبهينه

 مدل خطي غير هدف تابع يك با عدد صحيح ريزيبرنامه صورت به را مسأله آنها. بود بودجه محدوديت

 پيچيده و پيوسته حالت را در اساسي خدمات مراكز مكانيابي مسأله )،2008( و همكاران 3رداندو. دادند پاسخ

 سود ساندنحداكثر ر به منظور به عمومي خدمات كيفيت و بهينه تعيين مناطق آنها هدف. گرفتند نظر در

) نيز در پژوهش خود به بررسي 2011( 4همچنين دينگ و همكاران .بود كاالها و محصوالت عرضه از ناشي

هاي گردشگري در نانجينگ؛ تحليل كمي عوامل تأثيرگذار بر توزيع ساختار هاي ساختار فضايي جاذبهويژگي

اقتصاد گردشگري منطقه، توانمندي  ها؛ شناسايي عوامل توسعه اقتصادي منطقه، سطح توسعهفضايي جاذبه

هاي منابع گردشگري منطقه و اقدامات دولتي به عنوان برخي از عوامل تأثيرگذار در توزيع فضايي جاذبه

سازي توزيع فضايي هايي براي بهينهگيريها و جهتگردشگري در منطقه نانجينگ و همچنين ارائه استراتژي

سازي در هاي بهينهها و الگوريتم) در مقاله خود با روش2016( 5ميگيواهوهمچنين اند. ها اشاره كردهجاذبه

  . بوده استپي حل مسئله گردشگري چند روزه 

مطالعه موردي:  ريزي فضايي در توسعه گردشگري،عنوان: برنامهاي با مقاله، در )1389( تقوايي و غفاري    

بندي فضا، تعيين اوزان عملكردي و اليهون محور بازفت، مباحثي همچ ال و بختياري،حاستان چهارم

هاي عمراني از جمله رويكردهاي گذاري و اجراي پروژههاي گردشگري را براي سرمايهيابي كانونمكان

 اي بامقالهدر  )،1390اند. غفاري و همكاران (ضروري در فرآيند نيل به توسعه پايدار و متوازن معرفي كرده

 دنبال بويراحمد، به شهرستان مركزي بخش روستايي گردشگري فضاهاي ريزيبرنامه و بنديسطحعنوان 

 خدمات فضايي -مكاني پراكنش و توزيع چگونگي نيز و فرهنگي و تاريخي طبيعي، هايتوانايي بررسي

 بوده يك هر عملكرد و جايگاه با متناسب ،تحقيق قلمرو در واقع روستايي هايحوزه و نقاط در گردشگري

هاي گردشگري در سازماندهي فضايي مقصدخود با عنوان:  نامهپايان، در )1390( ازغندي. كاظمياست

ارائه الگويي مطلوب از سازمان فضايي مقصدهاي گردشگري در به  اي، شهرستان طرقبه شانديز،مقياس ناحيه

ريزي فضايي خدمات هنامه خود با عنوان برنام)، در پايان1391مرشدي (پردازد. بهناممي ناحيه مورد مطالعه

                                                           

1. Guun 

2. Aboolian 

3. Redondoa 

4.Ding, L., & et al 

5. Hua Guo-Mei 
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گردشگري (نمونه موردي: محورهاي اصلي استان فارس) با توجه به معيارهاي پژوهش، در ابتدا با استفاده از 

هاي فضايي به توزيع خدمات گردشگري در سطح استان فارس پرداخته و سپس با كمك مدل سلسله آماره

به  2و شبكه عصبي مصنوعي 1مپكبا استفاده از مدل  مراتبي فولر وزن معيارها را تعيين كرده و در مرحله بعد

) در مقاله با 1393سبكبار و همكاران (فرجي بندي خدمات گردشگري در سطح استان پرداخته است.پهنه

، محورهاي گردشگري استان فارس بر مبناي خدمات و تسهيالت گردشگريفضايي بندي سطحعنوان 

متناسب با تا طح فرا برخوردار و فرو برخوردار تقسيم كرده س 2گردشگري استان فارس را به  محورهاي

و بتوان با ارائه خدمات مناسب،  هگردشگران داشتنيازهاي بر  مناسبيظرفيت هر محور گردشگري، مديريت 

 يهاي خدماتپاسخگوي حداكثر نياز اين قشر باشيم و از سويي محورهايي كه داراي موانع و محدوديت

 نمود. و جهت رفع مشكالت اين محورها تالش  باشند را شناساييمي

 تحقيقروش 

تحليلي است.  -روش تحقيق اين نوشتار بر اساس هدف، از نوع كاربردي و بر اساس ماهيت، توصيفي  

فضايي محدوده مورد مطالعه هاي دادهميداني و  -ايكتابخانهروش گردآوري منابع بر اساس مطالعات 

استفاده شده است. بدين ها سازي دادهمدلش تجزيه و تحليل وضع موجود و . در اين پژوهش از روباشدمي

هاي دادهفضايي و هاي داده، سيستم اطالعات جغرافيايي كه متشكل از هادادهمنظور ابتدا براي ايجاد پايگاه 

گردشگري و خدمات گردشگري) از روي هاي جاذبه؛ اطالعات فضايي (باشندميتوصيفي به صورت رقومي 

مربوطه رقومي و ذخيره گرديد. در مرحله بعد با توجه به لزوم آناليزهاي فضايي و تعيين واحد پايه، هاي نقشه

سياسي استان فارس استفاده شده است و سپس اطالعات توصيفي، وارد سيستم شده هاي بخشاز واحد پايه 

در اين پژوهش در راهم گردد. و به واحد فضايي متصل گرديد است تا قابليت تجزيه و تحليل اطالعات ف

ه و تجزيتعيين شد است و سپس براي  3خدمات گردشگري با روش دلفي ارزيابي وضعيتابتدا معيارهاي 

با استفاده از پايگاه داده سلسله مراتبي فولر بهره گرفته شده است و در نهايت دهي وزناز روش ها دادهتحليل 

نقشه  4توديم بنديرتبهروش و تحليل اطالعات و بندي طبقهبي، سيستم اطالعات جغرافيايي و قابليت بازيا

   خدمات گردشگري استان فارس ترسيم گرديد است.ي بهينه

 و متغيرهاي پژوهشها شاخص

ند معياري چهاي گيريتصميمدر تأثيرگذار و متغيرهاي پژوهش از مهمترين پارامترهاي ها شاخص     

با توجه به ادبيات نظري پژوهش و نيز با روش دلفي بدست  در اين پژوهش مورد استفادههاي معيار. باشدمي

گردشگري، خدمات معين يا خدمات خودرويي، خدمات پذيرائي، هاي جاذبه :شاملها اين معيار .آمده است

                                                           

2. MAPPAC 

Artificial neural network .3  
Delphi method .4 

4.TODIM (An acronym in Portuguese for Interative Multi-criteria Decision Making) 
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كه هر يك از اين معيارها خود نيز داراي باشند ميهاي انساني خدمات تجاري، نوع راه و همچنين زيرساخت

  .باشندمينيز هايي خصشا

  تعيين معيارهاي خدمات گردشگري با روش دلفي

-35: 1379جاجرمي، (ايماني كسب دانش گروهي مورد استفاده، تكنيك دلفي استهاي روشيكي از      

آوري جمعپيمايش،  مراحلدر طي گيري تصميمبه  كه بينيپيشكه فرايندي است داراي ساختار )، 39

ها پيمايشدر حالي كه اكثر  .)504-511: 2004، 1(كندي كندكمك ميايت، اجماع گروهي اطالعات و در نه

، 2(پوول دهدميچه بايد باشد؟ پاسخ  /تواندميسعي در پاسخ به سؤال چه هست؟ دارند، دلفي به سؤال چه 

 راند موسسه براي 1950 سال در "هلمرد و داركلي" توسط بار اولين براي روش اين .)376-382: 2003

 و افراد هايقضاوت و هانگرش بررسي منظور به روش اين ).128: 1381گاه، (فتحي و اجاره گرديد تدوين

 و مرحله، چندين طي از پرسشنامه استفاده با معيني، محل در افراد حضور الزام بدون متخصص، هايگروه

 و گذاريارزش، بنديجمع پايان . درازدپردمي افراد اين نظرات آوري جمع به ،هاديدگاه بين هماهنگي ايجاد

. گيردمي قرار گيريتصميم يا و برنامه تدوين ،گذاريهدف مبناي افراد، نظرات و هاديدگاه مجموعه تحليل

 كه گروهي به فرايند اين كه طوري به است، گروهي ارتباط فرايند يك ايجاد جهت راهكاري روش دلفي

احمدي و (علي كنند شركت پيچيده مسائل حل در كه دهدمي اجازه مستقل است، جداگانه و  اجزاي شامل

       ).386: 1376داعي، 

شكل دادن  و استدهندگان پاسخانتخاب ، باشدميروش اين مهمترين مرحله مرحله اول روش دلفي كه      

اين مطالعه  متفاوت است. درهاي زمينهبه يك پانل متعادل مستلزم استفاده از طيفي از كارشناسان با 

كارشناسان شامل محققان با زمينه جغرافياي گردشگري، مديريت گردشگري، جغرافيا، مسئوالن دولتي و 

 مرحله دوم. در باشندميكه در زمينه گردشگري مشغول به فعاليت  بودند سازمان هاي مردم نهادينمايندگان 

رنتي) خواسته شد تا نظرات كارشناسي خود (حضوري و اينت از كارشناسان از طريق پرسشنامه يبا طرح سوال

نفر توزيع گرديد و در پايان  150بين ها پرسشنامهاين . بيان كنندخدمات گردشگري هاي شاخصرا در زمينه 

پاسخ كارشناسان و با توجه به نفر از كارشناسان به سوال مربوطه پاسخ دادند. در مرحله سوم  67اين مرحله، 

دوم تهيه شده و دوباره به كارشناسان فرستاده شد. در پايان مرحله سوم نيز تعداد ي پرسشنامه، ادبيات موضوع

حاصل شد و  سوم مرحله طيسرانجام يك توافق جمعي در نفر از كارشناسان به سواالت پاسخ دادند و  30

 براي تعيين اهميت هردر نهايت نظر كارشناسان بدست آمد. به خدمات گردشگري با توجه هاي شاخص

) اين عناصر و خدمات و مد پاسخ 1مدنظر قرار داده شده است كه در شكل (كارشناسان را  پاسخ 3مدگويه، 

سازي خدمات و تسهيالت گردشگري كارشناسان نشان داده شده است. الزم به ذكر است براي تحليل و بهينه

                                                           

1. Kennedy 

2. Powell 

3.Mod 



 عشور نژاد و بهنام مرشدي                            

22 

 

هاي مربوطه قابل دسترسي و اليه باشندراهي استان فارس تنها خدماتي مدنظر بوده كه مبتني بر مكان ميبين

   ) آورده شده است.1باشد كه اين خدمات نيز در جدول (مي

     
   .و مد پاسخ كارشناسان راهيعناصر و خدمات گردشگري بين. 1شكل 

مذهبي و  ها (تاريخي،ها شامل جاذبه) نشان داده شده است، اين شاخص1همچنين چنانچه در جدول (

طبيعي) و همچنين مواردي است كه مرتبط با خدمات و يا تسهيالتي است كه يك گردشگر به صورت 

ها قرار شود. براي مثال اينكه نوع راه جز شاخصها مواجه ميمستقيم يا غير مستقيم براي بازديد از اين جاذبه

الزم است كه راه دسترسي وجود داشته باشد و از اي گرفته اين است كه خود براي رسيدن به هر نوع جاذبه
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هاي انساني (مراكز سويي نوع راه نيز به نوبه خود داراي اهميت مي باشد. همچنين در زير گروه زيرساخت

مذهبي، مراكز انتظامي، و نقاط شهري و روستايي)، نقاط شهري روستايي از اين بابت جز  - فرهنگي

اند كه مبنا بر اين بوده كه وجود روستا و شهر در كنار يا در مسير هر هاي انساني قرار گرفتهزيرساخت

  باشد.طور بالقوه داراي حداقلي از امكانات و خدماتي است كه جوابگوي نياز گرداشگران مياي بهجاذبه

 راهيبين فضايي خدمات گردشگري سازيهينهب هايشاخص ا ومعياره .1 جدول

ها
ار

معي
  

خدمات 

  تجاري

خدمات 

  يراييپذ
  خدمات معين

عوامل 

  طبيعي

نوع 

  راه

هاي جاذبه

  گردشگري

هاي زيرساخت

  انساني

ص
اخ

ش
  ها

كبابي و 

  ساندويجي

هاي مجتمع

خدمات 

  رفاهي

نوع يك (پمپ بنزين و 

  پمپ سوخت)
  بزرگراه  شيب

هاي جاذبه

  تاريخي

 -مراكز فرهنگي

  مذهبي

سوپر ماركت، 

بقالي و ميوه 

  فروشي

رستوران بين 

  راهي

و (آپاراتي و نوع د

 پنچرگيري، تعويض روغني،

  تعميرگاه و مكانيكي)

  ارتفاع
راه 

  اصلي

هاي جاذبه

  مذهبي

  يشهر نقاط

  مراكز انتظامي

  نانوايي
سالن 

  غذاخوري

نوع سه (كارواش، اطاق 

سازي، الكتروباطري، 

رادياتورسازي، نقاشي و 

  صافكاري)

مخاطرات 

  طبيعي

راه 

  فرعي
  روستا طنقا  هاي طبيعيجاذبه

   گان: نگارندمنبع

  مثلث سلسله مراتبي فولر

، 3؛ جابلونسكي2009، 2؛ باتا2008، 1(پازك باشدها ميشاخصبه دهي هاي وزنمدلمثلث فولر يكي از      

اين روش بر جدول فولر كه براي مقايسات دو  ).2012، 6؛ پرزينا2012، 5؛ پورهينكاك2012، 4؛ كراوكا2009

كه معيارها در سطرها آن قرار گردد مي، استوار است. بدين ترتيب كه ابتدا جدولي تهيه رودميبه دو به كار 

بعد از تشكيل اين جدول معيارها دو به دو با هم  .)1379؛ سميعي و رئيسي، 1372نما، (قدرت گيرندمي

با توجه به نظر  نسبت به همها شاخصمقايسه شده و هر معياري كه برتري داشته باشد (برتري معيارها و 

هر معيار (عامل) هاي برتري د) با عالمتي خاص آن را مشخص كرده و سپس تعداشودميكارشناسان تعيين 

بر ها شاخص. در مرحله سوم به هر يك از معيارها و گرددميشمارش شده و در ستون ديگري ياداشت 

. در مرحله چهارم گرددمي، امتياز تعلق گرفته و در ستون ديگري از جدول مزبور ثبت هابرترياساس تعداد 

تا وزن هر يك از معيارها بدست آيد. در مرحله كنيم ميبر اساس امتياز بدست آمده از هر معيار، آن را نرمال 

                                                           

1. Paszek 

2. Baťa 

3. Jablonský 

4. Kravka 

5. Porhinčák 

6. Perzina 
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شاخص مورد نظر  را نيز بر همين اساس محاسبه كرده و در آخر وزن هر معيار را درها شاخصپنجم، وزن 

  ). 1391(بهنام مرشدي،  ضرب كرده تا وزن نهايي بدست آيد

  توديمبندي رتبهروش 

و  4؛ لويز2012و همكاران،  3؛ هلن2009و همكاران،  2؛ كارلوس2008، 1(گومز و مارانهاو توديمروش      

ي از روش تئوري كه تركيبشود ميچند معياره محسوب گيري تصميمهاي از روش يكي )2013همكاران، 

(برانز  باشدمي 6سازيرتبههاي بيروشاستقالل ارحجيت معيارها است و خيلي شبيه به  5توصيفيارزش چند 

گزينه به عنوان جمع هزينه و منفعت  زيرا ارزش عمومي هر ).1993، 8؛ روي و بوي سو1990، 7و مارسكال

  عبارتند از:مراحل انجام كار .شودميارزيابي  موجود در مجموعههاي گزينهنسبي هر گزينه در برابر ساير 

 :شودمقياس ميبي )1( ربطهاوليه براي حل مسئله براساس هاي داده •

                                                                                                                                 )1رابطه 

ها شاخصهاي معمول مانند آنتروپي، فرايند سلسله مراتبي، تحليل وزن : براساس روشدهيوزن •

  . شودميمحاسبه 

 . براي محاسبه وزن ابتداشودنميوزن معيارها مستقيم استفاده  توديم در روش: هاوزنمحاسبه مجدد  •

) سپس وزن هر شاخص بر با بزرگترين وزن  C معيار( مهمترين معيار شناسايي خواهد شد

  .دنشوميتقسيم  )2طبق رابطه ( مقدار وزن بزرگترين وزن

                                              )                                         2رابطه 

 9تسلط تك خصوصيه  كه   و گزينه براي عيار هر م •

 :شودميمحاسبه  )3رابطه (به صورت 

                                                            )  3رابطه

                                                           

7. Gomes & Maranh˜ao 

8. Carlos 

9. Helen 

10. Luiz  

11.Multi-attribute value theory (MAVT) 
12.Outranking 
13. Brans & MaresChal 

1. Roy & Bouyssou 

2. Single Attribute Dominance 
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كه انعكاسي از شود ميشكل نشان داده  sع باي دو گزينه به صورت تادر فرمول فوق هزينه و منفعت بر     

. محور افقي گيرندميمردم چگونه در ارتباط با ريسك تصميم دهد مياست كه نشان انداز چشمنظريه 

منفعت و زير محور افقي، محوري محدب قرار دارد كه نشان دهنده نشانمنحني مقعري است كه  )2(شكل

و بخش محدب كند ميمنعكس ها تقويت ريسك را در مواجهه است. بخش مقعر ناسازگار ازها هزينهدهنده 

  .دهدمياشتياق به ريسك را موقع سروكار داشتن با تلفات نشان 

    
   )2009، 1گومز و رانجل( توديم)، تابع مقدار روش 2شكل (

به عنوان جمع تسلط تك  )a j , ak)δغلبه نسبي  كه   و براي هر گزينه 

  :شودميمحاسبه  )4رابطه ( بصورت خصوصيه شناخته و

     )                                                                         4رابطه 

  ساير آلترناتيوها است.هاي غلبهبه عنوان جمع   aj , j = 1, 2, . . . Nهزينه گزينه  G(g)غلبه عمومي 

  )                                                                  5رابطه 

هر گزينه بدست   V(aj)تا مقدار عمومي نسبي شود ميغلبه عمومي نرمال ) 6طبق رابطه (در آخرين مرحله 

  د:آي

                                                                         )          6رابطه 

  استفاده مي شود.ها بندي گزينهرتبهبين صفر و يك در نوسان است و براي  توديممقدار عمومي روش 

  اصليبحث 

. در اين پژوهش در ابتدا باشدميتعيين معيارهاي مربوطه هر پژوهش از ابتدايي و مهمترين فرايند تحقيق      

هاي آوري اليهجمعخدمات گردشگري بر اساس تكنيك دلفي بدست آمده است و سپس با  ارزيابيمعيارهاي 

مورد نظر به اليه پايه ي هااليهبا استفاده از مدل مثلث سلسله مراتبي فولر، ها اليهبه دهي وزنمورد نظر و 

                                                           

1. Gomes & Rangel  
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) پراكنش خدمات و تسهيالت گردشگري را در طول 3شكل ( ند.سياسي استان فارس متصل شدهاي بخش

  باشد.دهد كه نشانگر وضعيت موجود اين خدمات در استان ميمحورهاي اصلي استان فارس را نشان مي

  

  پراكنش خدمات و تسهيالت گردشگري در طول محورهاي استان فارس .3شكل 

  
  ترسيم: نگارندگان            

  ا با استفاده از مدل سلسله مراتبي فولربه معيارهدهي وزن

 معيارهاي بين نسبي اهميت تعيين به نياز گيرانتصميم معياره، چند گيريتصميم هايروش اكثر در     

 تعيين مورد در كافي اطالعات گيرنده تصميم كه صورتي در و دارند معيارها از كدام هر وزن يا انتخاب

. به همين شد خواهد نامناسب چيدمان طرح انتخاب به منجر امر اين اشد،ب نداشته معيارها بين نسبي اهميت

هر يك از معيارها، برتري هر بندي اولويتپس از تعيين معيارها، الزم است ابتدا براي  جهت در اين پژوهش

نفر از  10مورد نظر را به هاي شاخصمعيار نسبت به ديگر معيارها مشخص شود. بر همين اساس معيارها و 

)، 2كنند. جدول (بندي اولويترا ها آنكارشناسان گردشگري داده تا بر اساس نظر كارشناسي خود، 

 .دهدميپژوهش را توسط كارشناسان نشان  يمعيارهابندي اولويت

در  وشود ترسيم مي) 4(شكل همانند ، مثلث فولر ي خدمات گردشگريمعيارهاگذاري اولويتاز  پس     

الزم است در مرحله دوم با توجه به برتري هر معيار،  .گيردصورت ميمقايسات زوجي  هامعياربين  ادامه

و پس از شناسايي اولويت هر يك از  انتخاب شود. در مرحله سوماز اين معيارها بر حسب اولويت يكي 
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بر  نهايت. در دشوميهاي هر معيار، به آنها امتيازي داده ، بر اساس تعداد برتريمعيارها با توجه به اهميت آن

  تا وزن هر يك از معيارها بدست آيد.كنيم مياساس امتياز بدست آمده هر معيار، آن را نرمال 

  

  

   فضايي خدمات گردشگري سازيبهينه هايشاخصبندي معيارها و اولويت .2 جدول

  بندي معيارها توسط كارشناساناولويت  معيارهاي اصلي

  اولويت اول  هاي گردشگريجاذبه

  اولويت دوم  ع راهنو

  اولويت سوم  خدمات معين

  اولويت چهارم  خدمات پذيرايي

  اولويت پنجم  خدمات تجاري

  اولويت ششم  هاي انسانيزيرساخت

  اولويت هفتم  عوامل طبيعي

  گان: نگارندمنبع                        

  ، (منبع: نگارندگان)معيارها بر اساس مدل فولربه  دهي وزنمحاسبه  . 4شكل             

و ها اليهآناليزهاي فضايي نياز به اتصال اطالعات  انجامبراي پس از بدست آمدن وزن نهايي معيارها،      

سياسي هاي بخشبه واحد پايه ها اليه. بر همين اساس تمام باشيممي واحد پايههمچنين نقاط گردشگري به 

  متصل شدند. ، باشدگون ميپليبخش يا  85شامل استان فارس كه 

استقرار خدمات بهينه بندي پهنهمورد نياز به واحد پايه با توجه به هدف تحقيق كه هاي اليهپس از اتصال      

مناسب هاي پهنهتا باشيم ميچند معياره گيري ي تصميمهامدلنيازمند به استفاده از ، باشدمي گردشگري

گردشگري، هاي جاذبهچرا كه در واقع توزيع و پراكندگي خدمات به نسبت  تعيين شود، خدمات گردشگري

گردشگري وجود دارند كه عليرغم پتانسيل باال هاي جاذبهو ها مكانو در واقع باشد نميداراي تعادل فضايي 
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دم تعادل بين و اين خود باعث عباشند مياز نظر جذب گردشگر با عدم خدمات يا كمبود خدمات برخوردار 

 توديممدل  . بر همين اساس در اين پژوهش ازباشدميگردشگري و خدمات مورد نياز گردشگران هاي جاذبه

 .اندبندي شدهاولويتمناسب مشخص و هاي پهنه، باشدميچند معياره گيري هاي تصميمروشكه يكي از 

  مراكز خدمات گردشگري بهينهبندي پهنه

به واحد پايه، معيارهاي خدمات گردشگري بهمراه وزن بدست آمده هر ها اليه پس از مراحل اتصال     

 ،توديمبندي رتبهكرده و سپس با توجه به تعيين پارامترهاي مورد نياز مدل  40مطلب افزارنرممعيار را وارد 

  ت.بيان شده اس توديم. در زير مراحل كار مدل شودميبهينه خدمات گردشگري استان مشخص هاي پهنه

   .كنيممقياس ميبيماتريس را  با استفاده از رابطه 

. كنيمميرا محاسبه  مقادير  kو  jهاي گزينهو براي زوج  iبراي هر معيار  با استفاده از تابع 

ار اول ) را براي هر معيار در نظر بگيريد. براي معي2و1(سطر 2و1هاي گزينهبراي نمونه 

توجه به  . حال بايد دو گزينه را با هم مقايسه كرد. باباشدمي  00203/0و  01596/00مقدار

  . كنيممياستفاده  اول رابطهحل راهبنابراين از  اينكه 

  

مي باشد. حال بايد دو گزينه را باهم   00269/0و  01478/00براي معيار دوم مقدار     

  استفاده مي كنيم.  بنابراين از راه حل اول رابطه مقايسه كرد. باتوجه به اينكه 

  
كرد.  باشد. حال بايد دو گزينه را باهم مقايسهمي  00269/0و  01478/00مقداربراي معيار 

  كنيم. مياستفاده  بنابراين از راه حل سوم رابطه باتوجه به اينكه 

  
بايد  بر گزينه  . براي ارزيابي غلبه گزينهشودميبراي ساير معيارها نيز به همين شكل محاسبات انجام 

و نتايج ضرايب را براي توليد تابع دلتا  =m)1,2,3(i,..,عيارها محاسبه كنيم (في) را براي همه متوابع 

  براساس تابع زير جمع كنيم.

  
30563/0-)=1526/0-+(0147/0  +0156/0 +0281/0 )+2789/0- + (0359/0   +0315/0  

                                                           

1. MATLAB 



 1، شماره 1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، تابستان                    

29  

 

مقادير داده براي همه  ي گزينه . براي ارزيابي مقادير غلبه عمومي براكنيممي اين مقادير را وارد ماتريس 

به عبارتي جمع كل مقادير هر كنيم ميمحاسبه  يعني  5برحسب رابطه ها گزينه

نهايت ستوني خواهيم داشت كه جمع كل مقادير دلتا خواهد بود. مقدار عمومي  كه در  سطر از ماتريس

براساس مقادير در نهايت  .آيدميبدست  6معيار عمومي با استفاده از رابطه سازي نرمال از طريق گزينه

  پرداخت.ها گزينهبندي رتبهبه توان مينرمال شده 

  
  )منبع: نگارندگان، (توديمبا استفاده از تكنيك  گردشگريمناطق بهينه خدمات بندي اولويتنقشه نهايي . 5شكل  

 گيريبندي و نتيجهجمع

صر و اعنترين اساسييكي از مهمترين و و باشد ميخدمات گردشگري زيربناي توسعه گردشگري مناطق      

منظور از دسترسي . باشدمياهداف مورد نظر گردشگران در طول سفر دسترسي بهينه به خدمات گردشگري 

به خدمات بهينه دسترسي  بر مبناي دو مفهوم بيان شود. در حالت اولتواند ميبهينه به خدمات گردشگران 

زمان ترين كوتاهو در مرحله بعد بايد نياز گردشگران را در باشد ميمستلزم پاسخ به انتظارات گردشگران 

هاي قطبأمين كنند. از آنجا كه استان فارس يكي از تاز سوي گردشگران ممكن و با كمترين هزينه 

لذا، ؛ كندميخارجي بسياري را به اين استان جذب و ساليانه گردشگران داخلي و باشد ميگردشگري كشور 

 آن به مناسبي دسترسي گردشگرانكليه  كه ايگونهه ب گردشگراننياز  مورد خدمات و امكانات بهينه توزيع

 خود ،آنان موردبي جابجايي و تحرك از نيز جلوگيري و گردشگران نياز مناسب مينأتا دليل باشند به داشته

 به خدماتمناسب دسترسي  . از سوي ديگرشودميگردشگران  و هزينه قتو در جوييصرفه سبب
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، به همين باشدمي، حلقه ارتباط بين دو عنصر تقاضا (گردشگران) و عرضه (مراكز ارائه كننده) گردشگري

رضايتمندي جهت ارائه به گردشگران  آن متناسبخدمات گردشگري كارا و مطلوب و توزيع بهينه و جهت 

 دو اين خود منجر به تبليغ بازار گردشگري منطقه شده و باعث رشد تعدادهد ميفزايش ارا در آنها 

هاي شغلي جديد و سبب رونق اقتصادي منطقه و ايجاد فرصتتواند ميگردشگران شده كه در نهايت 

ي بهينه خدمات گردشگربندي پهنه جهتاين پژوهش  در همچنين بهبود ساختارهاي زيربنايي در منطقه شود.

 توديمبندي رتبهبا استفاده از روش  ،در استان فارس و اطالع از كم و كيف مناطق از خدمات گردشگري

شده است تا بندي پهنهسياسي استان از لحاظ خدمات گردشگري به تناسب مراكز گردشگري هاي بخش

در همين راستا،  يرند.قرار گريزي برنامهمناطق كه از خدمات مناسبي برخوردار نيستند مشخص و در اولويت 

هاي بخش) نشان داده شده است 3(جدول كه در توديم بندي رتبهبا توجه به نتايج به دست آمده از روش 

سياسي پاسارگاد، بوانات، داراب، ايزدخواست، ماهور و ميالني، كوهمره، كنار تخته، همايجان و ... در اولويت 

اسي اقليد، مرودشت، كازرون، شيراز از خدمات گردشگري سيهاي بخشاول از لحاظ توسعه قرار دارند و 

  .باشندميبهتري به نسبت ديگر مناطق بهرمند 

  استان فارسهاي بخشگذاري مناطق بهينه خدمات گردشگري الويتو بندي پهنه. 3جدول 

بهينه هاي پهنهاولويت بندي 

  خدمات گردشگري

 توديمتكنيك 

  فارس سياسي استانهاي بخش  مساحت (ك.م)

  21,137  اولويت اول
بوانات، هميجان،  ركزيپاسارگاد، پاسارگاد، م ركزيميالني، كوهمره، كنارتخته، م ماهور

  ، رستاق.داراب، اوز، ايزدخواست، سيمكان، خفر ركزيپشتكوه، م

  31,48  اولويت دوم

قيرو كارزين،  ركزيده طشك، جره و باالده، ماآبمركزي جهرم، خرم بيد، درودزن، 

الرستان، بيرم،  ركزي، مفسا، كوهنجان ركزي، بنارويه، جنت، رونيز، مجهرم زيركم

  زرين دشت، ششده و قره بالغ. مركزي

  27,42  اولويت سوم

ارسنجان، حسن  ركزيرستم، كامفيروز، زرقان، م ركزيمركزي آباده، سده، سورنا، م

گله دار، اشكنان، ، سرستان، م. فيروزآباد، كرديان، قطرويه، فورگ، ارد ركزيآباد، م

  صحراي باغ.

  19,192  اولويت چهارم
استهبان، كربال،  ركزيالمرد، دهرم، افزر، جويم، م ركزيمركزي گراش، عالمرودشت، م

  ممسني، خشت. ركزيبيضا، سيدان، مشهد مرغاب، كر، م

  23,807  اولويت پنجم
ن، مرودشت، دشمن زياري، چنارشيجا ركزيمركزي اقليد، مزيجان، سر جهان، م

  خنج، محمله، مركزي مهر، وراوي. ركزيكازرون، نويبندگان، ممركزي 

  : نگارندگانمنبع

  پيشنهادها

  :شودميدمات به گردشگران پيشنهاد ختر مناسبتحقيق، موارد زير جهت ارائه هاي يافتهبا توجه يه      

در راستاي گردشگري در استان فارس ريزي برنامهمطلوب جهت هاي اولويتشناسايي فضايي  •

 ؛افزايش درآمدهاي حاصل از گردشگري و رعايت اصل عدالت فضايي
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هاي پتانسيلبه نسبت و عرضه و گسترش امكانات و خدمات گردشگري بندي مناسب پهنه •

  ؛هر بخش گردشگري

و همچنين  بودهانتظارات گردشگران صورتي كه پاسخگوي  درارائه خدمات مناسب و قابل دسترس  •

  ؛سازدبرآورده به صورت مطلوب آنان را بتواند نيازهاي 

 هايجاذبهايجاد مراكز خدماتي در مسيرهاي عبور و مرور گردشگران و همچنين در نزديكي  •

  ؛گردشگري

ها و توسعه بازارهاي گردشگري و گسترش طول اقامت متوسط گردشگران با تأمين انواع جذابيت •

 هاي گردشگري.ذبههاي مرتبط با جاها در طول محورها و محدودهفعاليت

  منابع 

 .278ص  هاي بازرگاني،، چاپ نشر و پژوهشريزي بازاريابيبرنامه)، 1380اسالم، علي اكبر ( .١

ريزي گردشگري: رويكردي يكپارچه و پايدار به برنامه ريزي و توسعه برنامه). 1999انسكپيپ، ادوارد ( .٢

 ان.)، ناشر، مهكامه، تهر1395پور (، ترجمه: محمود حسنگردشگري

فصلنامه مديريت گيري. آشنايي با روش دلفي و كاربرد آن در تصميم .)1379( سين.، حجاجرمي ايماني .٣

 .9-35ص ، 1شماره ، شهري

ريزي فضايي خدمات گردشگري استان فارس (نمونه موردي: برنامه). 1391بهنام مرشدي، حسن. ( .٤

ريزي توريسم با جغرافيا و برنامهنامه كارشناسي ارشد رشته پايان محورهاي اصلي استان فارس).

 .1391راهنمايي دكتر حسنعلي فرجي سبكبار، دانشگاه تهران، دانشكده جغرافيا، زمستان 

فصلنامه تحقيقات ). گردشگري و تبارشناسي. 1382( .يزدي، محمد حسين و سقايي، مهديپاپلي .٥

  .24-49صص .68، شماره جغرافيايي

. ريزي و مديريت گردشگري شهرياي بر برنامهمقدمه). 1388( حمود.تقوايي، مسعود و اكبري، م .٦

 صفحه. 262انتشارات پيام علوي، اصفهان، 

گردشگري، مطالعه  ). برنامه ريزي فضايي در توسعه صنعت1389( .تقوايي، مسعود و سيد رامين غفاري .٧

 .79-100، 25)1( ،فصلنامه تحقيقات جغرافياييموردي: استان چهارمحال بختياري، محور بازفت. 

، ترجمه افتخاري، الف و صالحي، م، انتشارات گردشگري و توسعه در جهان سوم)، 1378جان لي ( .٨

 تحقيقات بازرگاني.

هاي منطقه ). تحليل پراكنش فضايي پارك1390( .باد، ناصرخانهو  اوراماني، مظفربهمن .،رستمي، مسلم .٩

  .50- 69صص ، 6)15( (مطالعات انساني)، ييچشم انداز جغرافيا. GISيك شهر كرمانشاه با استفاده از 

 . مباني توريسم و اكوتوريسم پايدار. تهران، دانشگاه عالمه.)1385(. مس الساداتزاهدي، ش .١٠
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. صنعت گردشگري گامي نو در )1389(. ريمو بيرانوندزاده، م عيدهمويدفر، س حمدحسين؛سرايي، م .١١

جغرافيدانان جهان اسالم، دانشگاه سيستان و اي. مجموعه مقاالت چهارمين كنگره ي منطقهجهت توسعه

  .1-16روردين: ف 25- 27بلوچستان، 

هاي منابع آب از ديدگاه توسعه پايدار )، ارزيابي چند معياره پروژه1379( .رئيسي، ابراهيم و سميعي، علي .١٢

  در ايران. چهارمين كنفرانس سد سازي.

هاي اكوتوريستي، فرهنگي و تاريخي در اذبه. نقش ج)1390( اصر.و اقبالي، ن يدخليلپور، سعليسيد .١٣

 .41-61ص ، 1)1(، مجله فضاي گردشگريتوسعه گردشگري استان سمنان، 

كيفيت خدمات گردشگري و اهميت آن در جلب رضايت . )1384(ارا ؛ فتاحي، سحمد.طالقاني، م .١٤

 .56-63، )100-99(، مديريت ؛گردشگر

 استراتژيك اهداف اولويت تعيين در دلفي روش بردكار )،1376( داعي بهيارو  عليرضا احمدي، علي .١٥

 ايران، صنعت و علم دانشگاه صنايع، مهندسي دانشجويي همايش مقاالت پنجمين مجموعه ، سازمانها

 .تهران

 فضاهاي ريزيبرنامه و نديب). سطح1390بخت، داوود (نيك و رامين؛ مرادي، محمودغفاري، سيد .١٦

. ايمنطقه و شهري هايپژوهش و مطالعاتبويراحمد.  انمركزي شهرست بخش روستايي گردشگري

  .97-118صص  ،3)11(

 تهران. آييژ، فنون، و الگوها آمورزشي، نيازسنجي .)1381(. كورش گاه،واجاره فتحي .١٧

). 1393سبكبار، حسنعلي؛ رضواني، محمد رضا؛ بهنام مرشدي، حسن و روستا، حسين. (فرجي .١٨

. ستان فارس بر مبناي خدمات و تسهيالت گردشگريمحورهاي گردشگري افضايي بندي سطح

  .561 – 582، صص 3 ، شمارة46، دورة هاي جغرافياي انسانيپژوهش

، توسعه و آب  ،آب منابع توسعه طرحهاي در معياري چند هايارزيابي .)1372( .قدرت نما، قهرمان .١٩

  .11- 23،  2شماره 

 .272مت، ص ، انتشارات سمديريت گردشگري)، 1387كاظمي، مهدي ( .٢٠

جغرافيا و تحليل ادراك شهروندان زاهداني در توسعه گردشگري چابهار.  ).1387( هدي.كاظمي، م .٢١

 .81- 100، صص )12( 16، توسعه

اي، شهرستان هاي گردشگري در مقياس ناحيهسازماندهي فضايي مقصد .)1390( .ازغندي، سيمينكاظمي .٢٢

هنمايي دكتر محمود ضيايي، دانشگاه عالمه طباطبايي، ارشد به رانامه كارشناسي، پايانطرقبه شانديز

 دانشكده مديريت و حسابداري.
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  .35-44، سال اول، پيش شماره دو، فصلنامه جغرافيا و مطالعت محيطيهاي شهر شيراز. اقامتي و هتل
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