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سـنجش آمادگـی شـهری ،صنعـت
گردشـگری ،اصـول تصمیمگیـری
 ،GISتحلیـل حساسـیت و
عدمقطعیـت ،شـهر تبریـز

چکیده

امـروزه ،صنعـت گردشـگری از ارکان اساسـی توسـعه اقتصادی بهشـمار میرود.
در راسـتای توسـعه این صنعت روبهرشـد ،ایجاد زیرسـاختهای الزم از اهمیت
پیشرو بررسـی زیرسـاختهای
فراوانـی برخوردار اسـت .هدف اصلی از تحقیق ِ
الزم برای توسـعه گردشـگری در شـهر تبریز اسـت .روششناسـی اصلی تحقیق
برمبنـای تحلیلهـای مکانی  GISو شـیوههای تصمیمگیری چندمعیاره اسـت.
در ایـن راسـتا ،از تحلیلهـای سلسـلهمراتبی بـرای تعییـن وزنهـای معیـار و از
روشهـای مونتکارلـو و تحلیـل عمومی حساسـیت بـرای سـنجش عدمقطعیت
اسـتفاده شـده اسـت .پس از بررسـی عدمقطعیت ،نقشـه پهنهبندی و سـنجش
آمادگی شـهری برای توسـعه گردشـگری در بخشهای گوناگون شـهر تبریز تهیه
شـد .نتایـج تحقیـق نشـان میدهـد کـه مناطـق  1و  2در بخـش مرکـزی شـهر،
بهسـبب تمرکـز جاذبههـا و فعالیتهـا و خدمـات ،از ظرفیـت باالیـی در حـوزۀ
گردشـگری برخوردارنـد و مناطـق  7 ،6 ،5و  9در حاشـیه شـهر وضعیـت مطلوبی
ندارنـد و لـزوم توجـه بیشـتر بـه مناطـق حاشـیهای ضـروری بهنظـر میرسـد .بـا
انجـام تحلیـل حساسـیت ،مشـخص شـد کـه پیشداوریهـای صورتگرفتـه در
وزندهـی بـه معیارهـا موجـب کاهـش مقادیر اطمینـان پژوهـش شـده و مقادیر
اولیـه بهدسـتآمده بایـد کنتـرل و بازنگـری شـود .نتایـج ایـن تحقیـق درزمینـه
بررسـی سـطح آمادگی شـهر تبریز برای توسـعه گردشگری ،شناسـایی کمبودها
و چالشهـا و همچنیـن تعریـف چارچوبـی مبتنی بـر اصول تصمیمگیـری ،GIS
بـرای تحقیقـات مرتبط بـا حوزۀ گردشـگری اهمیـت بسـیاری دارد و راهگشـای
تحقیقـات آتـی در ایـن زمینه خواهـد بود.

مقدمه

صنعـت گردشـگری ،بهمنزلـه پدیـدهای بـا ماهیـت
جغرافیایـی ،بـه فعالیت مهم جهانی تبدیل شـده اسـت که
متمرکـز بـر افـراد ،کاالهـا و خدمات در بسـتر زمان اسـت و،
بههمینسـبب ،از زمینههـای مطالعاتـی عمـدۀ محققـان
بهشـمار مـیرود ( .)Williams, 2003برآوردهـا نشـان
میدهد که تراکنش مالی صنعت گردشـگری در سال 2016
به میـزان 7600میلیـارد دالر بـوده و سـهم 10/2درصدی از
تولیـد ناخالص جهانـی داشـته اسـت .عالوهبراین ،صنعت

گردشـگری در ایـن سـال حـدود 292میلیـون شـغل ایجـاد
کـرده و از ایـن راه در رشـد اقتصاد بینالمللی تأثیر بسـزایی
داشـته اسـت ( .)World Economic Forum, 2017جریـان
گردشـگری معمـو ً
ال وابسـته بـه مجموعههای مکانی اسـت
و تمامـی عناصـر تشـکیلدهندۀ آن در داخـل سیسـتمی
فضایـی قـرار گرفتهانـد کـه در نهایـت چرخـه گردشـگری
منطقـهای را تشـکیل میدهنـد (.)Chen et al., 2011
درمیـان انـواع شـاخههای صنعت گردشـگری ،گردشـگری
شـهری ترکیـب پیچیـدهای از انـواع فعالیتهـای دارای
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صنعـت گردشـگری ،بهمنزلـه پدیـدهای بـا ماهیـت
جغرافیایـی ،بـه فعالیـت مهـم جهانـی تبدیل شـده اسـت
کـه متمرکـز بـر افـراد ،کاالهـا و خدمـات در بسـتر زمـان
اسـت و ،بههمینسـبب ،از زمینههـای مطالعاتـی عمـدۀ
محققـان بهشـمار مـیرود ( .)Williams, 2003برآوردهـا
نشـان میدهـد کـه تراکنـش مالـی صنعـت گردشـگری در
سـال  2016بـه میـزان 7600میلیـارد دالر بـوده و سـهم
10/2درصـدی از تولیـد ناخالـص جهانـی داشـته اسـت.
عالوهبرایـن ،صنعـت گردشـگری در ایـن سـال حـدود
292میلیون شـغل ایجاد کـرده و از این راه در رشـد اقتصاد
بینالمللی تأثیر بسزایی داشته اسـت (World Economic
 .)Forum, 2017جریـان گردشـگری معمـو ً
ال وابسـته بـه
مجموعههای مکانی اسـت و تمامی عناصر تشکیلدهندۀ
آن در داخل سیسـتمی فضایی قـرار گرفتهاند که در نهایت
چرخـه گردشـگری منطقهای را تشـکیل میدهنـد (Chen
.)et al., 2011
درمیـان انواع شـاخههای صنعت گردشـگری ،گردشـگری
شـهری ترکیـب پیچیـدهای از انـواع فعالیتهـای دارای
ویژگیهـای محیطـی اسـت که میـزان توانمندی و کشـش
هـر شـهر در جـذب گردشـگران و ارئـ ه خدمـات را مدنظـر
قـرار میدهـد (فیـروزی و زادولـی .)1396 ،براسـاس
باورهـای عمومـی ،حضـور گردشـگران در شـهرها باعـث
افزایـش کیفیـت فضاهـای گردشـگری ،بهبـود خدمـات و
ارتقـای زیرسـاختهای شـهری میشـود .بهعبارتدیگر،
راهبـرد توسـعه گردشـگری زمینهسـاز سـرمایهگذاری در
زیرسـاختها و خدمـات شـهری بـا رویکـردی دوجانبـه
اسـت کـه از یکسـو زیرسـاختها و خدمـات شـهری را
تأمیـن میکنـد و از سـوی دیگـر زیرسـاختها و خدمـات
الزم بـرای توسـعه گردشـگری را بهبـود میبخشـد (موحد
و دولتشـاه .)1390 ،سـابقه صنعـت گردشـگری نشـان
میدهـد کـه گردشـگری در شـهرهایی توسـعه مییابد که،
عالوهبـر داشـتن جاذبههای تاریخـی و فرهنگـی و هنری،
از امکانات و خدمات مناسـب نیز بهرهمند باشـند (موحد،
.)1386
در اصطلاح علمـی ،آمادگـی گردشـگری عبـارت اسـت
از آمادگـی بـرای جریـان گردشـگری ،اسـتفاده از منابـع
و نیـز الزاماتـی کـه در ایـن زمینـه بایـد بهخوبـی مدیریـت
شـوند ( .)Ayu, 2014دانـش بهدسـتآمده از تحلیـل
اطالعـات در ایـن زمینـه را میتـوان بهصـورت عملیاتـی و
راهبردی برای مدیریت و توسـعه گردشـگری بهکار گرفت.
بهمنظـور تصمیمگیری مناسـب هنـگام برنامهریـزی برای
بهرهبـرداری از جاذبههـای گردشـگری شـهری بایـد تمـام

عوامل مؤثر در تصمیمگیری را مشـارکت داد و از بین آنها
بهتریـن گزینـه را انتخـاب کـرد (قالیبـاف و شـعبانیفرد،
 .)1390سـامانههای اطالعات جغرافیایی ( 1)GISف ّناوری
قدرتمنـدی بهشـمار میرونـد که بـرای انجـام تحلیلهای
مکانـی طراحـی شـدهاند و شـامل عملکردهایـی ازجملـه
نمایش ،ذخیره ،پرسشـگری ،تحلیل و گرفتـن خروجی از
دادههای مکانیاند و نقش عمدهای در فرایند تصمیمسـازی
مکانـی ایفـا میکننـد ( .)Rikalovic et al., 2014کاربرد GIS
ممکن اسـت به مدیریـت الیههای اطالعاتی و تسـهیل در
رونـد تجمیع دادهها با اسـتفاده از مدلهای گوناگون منجر
شـود .عالوهبرایـن ،هـدف از انجـام تحلیلهـای یکپارچـه
مبتنیبـر  GISبهکارگیری شـیوههای ارزیابی چندمعیاره2
اسـت کـه مناسـبترین روش بـرای حـل مسـائل پیچیـدۀ
برنامهریـزی شـهری و هر شـکلی از ابعاد توسـعه شـناخته
میشـوند ( .)Liaghat et al., 2013تحلیـل تصمیمگیـری
چندمعیـاره مبتنیبـر  GISچارچوبـی مشـتملبر
مجموعـهای غنـی از پردازشهـا و الگوریتمهـا بهمنظـور
سـازماندهی مسـائل مختلف در قالب طراحـی ،ارزیابی و
اولویتبندی گزینههاست(.)Feizizadeh & Blaschke, 2013
ش تحلیلهـای چندمعیـاره شـیوههای شناختهشـدۀ
رو 
پشـتیبان تصمیمگیریها هسـتند که بـرای تصمیمگیری
دربـارۀ مسـائل پیچیـدهای کاربـرد دارنـد کـه جنبههـای
ف ّناوری ،اقتصـادی ،محیطی و اجتماعی مییابند (رجبی
و همـکاران )1390 ،و بـه تحلیلگـران امـکان میدهنـد
تـا مسـائل و موضوعـات گوناگـون را در قالـب سـاختاری
منسجم ،مبتنیبر سـامانههای تصمیمگیری مکانی ،حل
کننـد ( .)Özdemir Işık & Demir, 2017بـا توجـه بـه ایـن
مـوارد ،هـدف اصلی این پژوهش ارزیابی و بررسـی مناطق
دهگانۀ شـهر تبریـز ،از نظـر میـزان آمادگـی آنهـا بـرای
ورود گردشـگران ،اسـت .برایناسـاس ،میتـوان گفـت که
شـناخت و بررسی فضای توریسـتی این شهر نقش مؤثری
در سـاماندهی و برنامهریزی فضاهای توریسـتی متناسـب
بـا شـرایط اجتماعـی ،طبیعـی و فرهنگـی و اسـتفاده از
ظرفیتهـای موجـود دارد (تقوایـی و مبارکـی.)1388 ،
بررسی پیشینه پژوهش حاکی از این است که در مطالعات
معدودی به موضوع آمادگی شـهری پرداخت ه شـده اسـت و
تأکید اکثر مطالعات صورتگرفته به بحث ظرفیتسـنجی
شـهری و مناطـق طبیعـی بـوده اسـت .فاننـام ()2014
بـا بررسـیهای خـود در منطـقۀ چیانـگ خـان 3تایلنـد به
ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه منطقـه ازنظـر گردشـگری
طبیعـی ،فرهنگی و سلامت پتانسـیلهای باالیـی دارد و
سیستمهای اطالعات جغرافیایی 1. Geographic Information System ،
2. Multicriteria Analysis
3. Chiang Khan

ارزیابی آمادگی گردشگری شهری با استفاده از تحلیلهای تصمیمگیری
چندمعیاره در محیط سیستمهای اطالعات جغرافیایی برای شهر تبریز
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1. Seameo
2. Soeswoyo
3. Betawi
)4. Analytic Hierarchy Process( AHP
)5. AHP-OWA (Ordered Weighted Average

محدودۀ موردمطالعه

شـهر تبریـز ،مرکـز اسـتان آذربایجـان شـرقی ،بـا وسـعتی
بالغبـر  250کیلومترمربـع در شـمال غربی ایران واقعشـده
است .جمعیت این شهر ،براساس سرشماری سال ،1395
برابر با  1.773.033نفر اسـت و ششـمین شـهر پرجمعیت
کشـور محسـوب میشـود .تبریز ،براسـاس مصوبه شورای
عالی معماری و شهرسـازی ایران ،جزو یکی از شـش شـهر
فرهنگی و تاریخی کشـور به ثبت رسـیده است .همچنین،
ی اسلامی،
ایـن شـهر ،مطابـق مصوبـه سـازمان همـکار 
بهعنوان پایتخت گردشـگری کشـورهای اسلامی در سـال
 2018برگزیـدهشـده بـود .تبریـز ،بـا توجـهبـه موقعیـت
جغرافیایـی ممتـاز و قرارگیـری در مسـیر جادۀ ابریشـم ،از
قدیـم همـواره موردتوجـه بازرگانـان و جهانگـردان بـوده
اسـت و ،بـا داشـتن جاذبههـای تاریخـی و فرهنگی متعدد
در کنـار امکانـات مـدرن خود ،یکی از شـهرهای پیشـرو در
صنعـت گردشـگری کشـور محسـوب میشـود(.تقوایی و
مبارکـی .)63 :1388 ،ایـن شـهر از نظـر تقسـیمات اداری
دارای  10منطقـه شـهری اسـت (شـکل .)1

شکل  :1نقشه محدودۀ موردمطالعه
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آمادگـی بخشهایـی از قبیـل اقامتگاهها ،تنـوع جاذبهها و
محصوالت سنتی و سوغاتیها از سطحی مقبول برخوردار
اسـت و گردشگران خواهان توسـعهی قابلیتهای طبیعی
ایـن منطقـه بودهانـد .آیـو ( )2014آمادگی جزیرۀ سـیمئو1
در اندونـزی را ،براسـاس تعاملات بیـن جامعـه بومـی و
گردشـگران ورودی و تأثیـرات آن در منطقـه ،مطالعـه و
بیـان کرده اسـت کـه صنعـت گردشـگری از آمادگـی باالیی
بـرای توسـعه در سـطح منطقـه برخـوردار اسـت و میتوان
با اقداماتی موجب توسـعه پایدار گردشـگری در این جزیره
شـد .سوسـوویو )2016( 2در ارزیابی میزان آمادگی دهکدۀ
بتـاوی 3ازنظـر گردشـگری فرهنگـی پایـدار ،معیارهایـی
همچـون جاذبههـا ،اقامتگاههـا ،خدمات ،عناصـر نهادی،
زیرسـاختهای حملونقـل و عوامـل اجتماعی ـ اقتصادی
را در یـک روش ترکیبـی کمی ـ کیفی بررسـی کرده ونتیجه
نهایـی آنکـه برخـی از عناصـر موجـود در منطقـه بایـد ،در
راسـتای دسـتیابی به توسـعه پایـدار ،تقویت شـوند.
چریانی زنجانی ( )1390برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی
در صنعت هتلداری ایران ،بهکمک مطالعات تطبیقی
خود ،مدلی ده بعدی را با  57شاخص مرتبط با ف ّناوریهای
اطالعاتی و ارتباطاتی و هتلداری استخراج و با اجرای
آن در چهار هتل در استان مازندران امکان اجرای آن را
بررسی کرده است .در تحقیقی دیگر در ارتباط با روش و
منطقه موردمطالعه ،رجبی و همکاران ( )1390با مقایسه
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره از قبیل فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی 4و روش تلفیقی سلسلهمراتبی ـ میانگین
وزنی 5،بهمنظور مکانیابی مجتمعهای مسکونی ،به این
نتیجه رسیدهاند که ،با ِ
کمک تحلیل سلسلهمراتبی ،امکان
استفادۀ مستقیم از نظرات کارشناسان فراهم میشود و ،با
ل جبرانپذیری
استفاده از روش میانگین وزنی ،امکان کنتر 
و ریسک تصمیمگیری مهیا میشود و هرکدام از روشهای
چندمعیاره را میتوان ابزاری پشتیبان برای تصمیمگیری
و جوابگویی به جنبههای متفاوت مسائل مکانی دانست.
زیدی()1396بهامکانسنجیتحققگردشگریالکترونیک
در روستای کندوان پرداخته است .پژوهش او دارای دو بعد
اصلی است :آمادگی الکترونیکی ادارۀ کل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری در سه سطح زیرساختی،
خدماتی ،سازمانی؛ آمادگی پذیرش ف ّناوری از سوی
گردشگران .نتایج تحقیقات او نشان میدهد که از بین
شاخصهای مذکور ،آمادگی سازمانی بیشترین تأثیر را در
تحققگردشگریالکترونیکیداردوتحققآنبرسودمندی

و سهولت ادراکشدۀ گردشگران تأثیری مثبت دارد.
باتوجـه بـه موارد مذکور ،هـدف اصلی این پژوهـش ارزیابی
و بررسـی مناطـق دهگانه شـهر تبریـز ازنظر میـزان آمادگی
بـرای ورود گردشـگران اسـت .برایناسـاس ،میتـوان
گفـت کـه شـناخت و بررسـی فضـای گردشـگری ایـن شـهر
نقـش مؤثـری در سـاماندهی و برنامهریـزی ایـن فضاهـا،
متناسـب بـا شـرایط اجتماعـی ،طبیعـی و فرهنگـی و
اسـتفاده از ظرفیتهـای موجـود ،خواهـد داشـت (تقوایی
و مبارکـی .)1388 ،بدینمنظـور ،بـا کاربـرد و تلفیـق
مجموعـهای از معیارهـا و دادههـای مکانـی در قالـب مـدل
تحلیل سلسـلهمراتبی ،بـه ارزیابی میـزان آمادگی و تعیین
مطلوبیـت محـدودۀ شـهر تبریـز بـرای پذیـرش و توسـعه
گردشـگری پرداختـه شـده اسـت.
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در تحقیق حاضر ،دادههای مربوط به مقوله گردشگری
شهری با توجه به معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی گردآوری
و استفاده شده است .بخشی از دادههای الزم برای پژوهش
از نقشه کاربری اراضی شهر تبریز در قالب الیه رقومی و با
استفاده از نرمافزار آرکجیآیاس 1استخراج و ،برای رفع
خطاهای موجود ،عملیات ویرایشی روی آنها انجام شده
است.همچنین،بهسببعدمدستیابیبهبخشیازدادههای

موردنیاز ،با استفاده از مطالعات میدانی و با بهرهگیری از
نرمافزار گوگل ارث پرو 1دادههای مذکور رقومیسازی و
استخراجوآمادۀتحلیلشدند.درادامه،بااستفادهازنرمافزار
اکسپرتچویس،11عملیاتوزندهیبهمعیارهادردستور
کار قرار گرفت و درنهایت ،به منظور مشخصشدن میزان
تحلیل چندمعیارۀ انجامگرفته ،حساسیت و
دقت و اعتبار
ِ
عدمقطعیت،نتایجتحلیلشدند(شکل.)2
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شکل  :2فرایند انجام پژوهش

انتخابمعیارها

تحلیل چندمعیاره فرایند تصمیمگیری مکانمحوری
است که اغلب تعداد فراوانی از متغیرهای مرتبط با موضوع
موردبررسی را دربر میگیرد ( .)Mohd & Ujang, 2016با تعیین
مسئله موردنظر ،تحلیل مکانی چندمعیاره روی یکسری
معیارها متمرکز میشود .در این مرحله ،ترکیبی جامع از
متغیرها گردآوری میشود که منعکسکنندۀ تمام جوانب
مربوط به مسئله هستند و میتوانند برای دستیابی به
اهداف موردنظر سنجیده شوند ( .)Zhang & Yang, 2008
ارزیابی آمادگی مجموعههای شهری برای پذیرش
گردشگران با تأکید بر معیارهای متعددی انجامشدنی
است که بهطور عمده از معیارهایی چون جاذبههای
گردشگری ،خدمات و امکانات زیرساختی بهعنوان اجزای

اصلی تشکیلدهندۀ نظام گردشگری میتوان استفاده
کرد (شکل  .)3جاذبههای منحصربهفرد گردشگری
نقش تعیینکنندهای در موقعیت بالقوۀ گردشگری در
هر منطقهای بازی میکنند (موسوی و همکاران)18:1394،
و عنصر اصلی و زمینهساز تقاضای گردشگری تلقی
میشوند .وجود زیرساختهای مناسب در هر مکان ،از
قبیل راههای دسترسی مناسب ،سرویسهای بهداشتی،
مخابرات ،آب ،برق ،امنیت و مدیریت پسماند ،در جلب
و کسب رضایت گردشگران برای تکرار سفرشان اهمیت
بسیار باالیی دارد (موحد و دولتشاه )89 :1390 ،خدمات
ارائهشده به گردشگران نیز از اجزای مهم گردشگری شهری
است و عموم ًا از آنها با نام جاذبههای ثانویه یاد میشود.

شکل  :3طبقهبندی معیارهای پژوهش

1. ArcGIS 10.4.1
2. Google Earth Pro
3. Expert Choice 11
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بـا توجـه بـه ماهیـت چندمرحلـهای پژوهـش و تعـدد
معیارهـای موردبررسـی ،آمادهسـازی معیارهـا در چنـد
مرحلـه به شـرح زیر صـورت گرفتـه اسـت :ابتـدا ،دادههای
موجـود در محیط نرمافـزار آرکمپ پـردازش و میزان دقت
و کارایـی آنهـا بررسـی شـده و بدینترتیـب پایـگاه دادۀ
اولیـه موردنیـاز پژوهـش سـاخته شـده اسـت .در فـاز دوم،
بـا بهرهگیـری از عملیـات ویرایشـی و بـا اسـتفاده از روابـط
توپولوژیکی ،نواقص و اشکاالت احتمالی موجود در دادهها
برطـرف و تمامـی دادههـا همسانسـازی شـدهاند .در فـاز

سـوم ،نقاط نمونه آموزشـی برای واردکـردن در تحلیلهای
حساسـیت و عدمقطعیت ایجاد شـده اسـت .بدینمنظور،
بـا اسـتفاده از نرمافـزار گـوگل ارث و درنظرگرفتـن حداقـل
نمونـه آموزشـی الزم برای محاسـبات عدمقطعیـت ،که 30
عـدد بـرآورد شـده اسـت ،تعـداد  33نقطـه بهصـورت بهینه
اسـتخراجشـد که در سرتاسـر محدودۀ موردمطالعـه توزیع
یافتهانـد .درنهایت ،با اسـتفاده از دسـتور فاصله اقلیدسـی1
در نرمافـزار آرکجـیآیاس ،دادههـا از حالـت بـرداری2
بـه فرمـت دادههـای َرسـتری /شـبکهای  3تبدیـل شـدهاند
(شـکل.)4
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شکل  :4نقشههای رستری فازیشدۀ معیارها

1. Euclidian Distance
2. Vector
3. Raster
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یکـی از رایجتریـن روشهـای مورداسـتفاده در مسـائل
تصمیمگیـری چندمعیـارۀ مکانـی روش  AHPاسـت کـه
تومـاس سـاتی )1977( 1آن را ابـداع کـرده اسـت .روش
تحلیـل سلسـلهمراتبی برای طیـف متنوعـی از موضوعات
اسـتفاده میشـود کـه دربرگیرنـدۀ معیارهـای پیچیـدۀ
چندسـطحیاند و بیـن معیارهـا نیـز تعامـل وجـود دارد.
برهمیناسـاس ،تحلیلگـران میتواننـد روش  AHPرا
بـرای انجـام مقایسـات زوجـی میـان معیارهـا برگزیننـد
و ،بدینترتیـب ،محدودیتهـای شـناختی موجـود
درزمینـه تعییـن اهمیت نسـبی معیارهـا را تقلیل دهند
( .)Feizizadeh et al, 2014روش  AHPقابلیـت تبدیـل
مسـائل پیچیـده بـه مقایسـاتزوجـی را دارد و با اسـتفاده
از آن میتـوان متغیرهـا را در قالـب ماتریسـی بررسـی کرد
کـه منطقـی روشـن بـرای رتبهبنـدی معیارهـا براسـاس
اهمیتشـان دارد ( .)Feizizadeh & Blaschke, 2013بـرای
انجـام مقایسـات زوجـی ،وجـود یـک مقیـاس عـددی
ضروری اسـت تـا بیانگر مقـدار اهمیت یا برتـری هر عنصر
بـر هـر عنصـر دیگـری باشـد کـه بـا توجه بـه شـرایط معین
باهـم مقایسـه میشـوند (جـدول .)1
جدول  :1مقیاس اهمیت نسبی عناصر چندمعیاره ()Saaty, 2008
نسبت

میزان اهمیت

تفسیر

1

برابر

دو عنصر دارای سهم برابر از مسئلۀ تحلیلاند

2

ناچیز

3

متوسط

4

نسبتاً زیاد

5

زیاد

6

بسیار زیاد

7

فوقالعاده زیاد

8

چشمگیر

9

بینهایت

تجربه و قضاوت تحلیلگر موجب برتری
اندک یک عنصر بر دیگری است
تجربه و قضاوت تحلیلگر موجب برتری
غالب یک عنصر بر دیگری است
یک عنصر دارای برتری بسیار قوی نسبت
به دیگری است
یک عنصر به صراحت دارای باالترین
برتری نسبت به دیگری است

یکـی از روشهـای اساسـی در آزمـون تحلیـل
سلسـلهمراتبی ،روش مقایسـه زوجـی اسـت .ایـن روش
سـه گام اصلـی در فرایند اجرایی نرمافزار سـامانه اطالعات
جغرافیایـی دارد :الـف) تولیـد ماتریـس مقایسـه دوتایی،
ب) محاسـبه وزنهای معیار ،ج) تخمین نسبت سازگاری
1. Thomas L. Saaty

(کالنتـری و ملـک .)1393 ،برای تعیین ارجحیت معیارها
و انجام مقایسـات زوجی ،باید از آرای کارشناسـی استفاده
کرد و نظر کارشناسـان درخصوص معیارهای موردبررسـی
در دامنـه وزنـی  1تـا  9ارزشگـذاری شـود .بدینترتیـب،
میتوان اهمیت نسـبی معیارها را تعیین کرد (جدولهای
 2و  .)3برای نرمالسـازی و محاسبه اوزان نسبی هر گزینه
از ماتریـس مقایسـه زوجی از روش تقریبی اسـتفاده شـده
اسـت .ایـن روش در سـه گام بـه شـرح زیر انجـام میگیرد:
� جمعکردن مقادیر هر ستون از ماتریس زوجی
� تقسیم هر عنصر از هر معیار بر مجموع ستون ماتریس
� محاسبه میانگین حسابی عناصر در هر ردیف از ماتریس

در کاربرد روش  ،AHPضرورت دارد که وزنهای مسـتخرج
از ماتریـس مقایسـه زوجی دارای سـازگاری باشـند .پس،
یکـی از نقـاط قـوت  AHPایـن اسـت کـه امـکان دسـتیابی
بـه نسـبت سـازگاری ( 2،)CRبهعنـوان شـاخص تعییـن
سـازگاری یـا ناسـازگاری بـرای روابـط متغیرهـا ،را فراهـم
میکند ( .)Feizizadeh et al, 2014بهمنظور محاسـبه نسـبت
سـازگاری مقایسـات میتـوان از روابـط متفاوتـی بـه شـرح
زیـر اسـتفاده کرد:
رابطه1
کـه در آن  CIبـردار سـازگاری ماتریس
اسـت و از رابطـه زیـر حاصل میشـود:
رابطه2
کـه در آن  λmaxبزرگتریـن مقـدار بـردار ویـژۀ ماتریـس
اسـت RI .شـاخص تصادفـی ماتریـس اسـت و بـه تعـداد
معیارهای موجود در ماتریس موردبررسـی بسـتگی دارد و
مقدار آن با افزایش تعداد معیارها افزایش مییابد .سـقف
قابلقبول برای نسـبت سـازگاری ماتریسهای زوجی 0/1
اسـت و بهعبارتـی اگـر  CRکمتـر از  0/1باشـد ،محاسـبات
دقـت و اعتبـار موردنظـر را داراسـت .در تحقیـق حاضـر،
نسـبت سـازگاری بـرای محاسـبات از مقـدار پذیرفتـهای
برخـوردار اسـت .پـس از مقایسـات زوجـی و اختصـاص
وزنهای بهدسـتآمده به الیهها ،نقشـه تلفیقی موردنظر
بـا عملیـات همپوشـانی و از تابـع نرمافـزاری تلفیـق بـر
اسـاس مجمـوع وزن 3کشـیده میشـود (شـکل .)5در
جـدول  ،2ماتریـس مقایسـههای زوجـی آمـده اسـت.
در جـدول  3نیـز ،مقایسـههای زیرمعیارهـا آمـده
اسـت.
2. Conversion rate
3. Weighted Sum
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)(5) (4) (3) (2) (1

معیارها

امکانات زیرساختی

راههای دسترسی ()2

3

4

5

5

5

0/409

1

4

5

5

5

0/276

1

3

4

2

0/137

1

3

2

0/078

1

2

0/053

1

0/047

سرویسهای بهداشتی
()3

مراکز درمانی ()4
مراکز امدادی ()5
مراکز پلیس )6(  

0/09

) (CRنسبت سازگاری

1

هتلها ()1
مهمانپذیرها ()2

خدمات

آژانسهای مسافرتی
()3

فروشگاههای بزرگ
()4

1

2

2

3

4

0/192

1

3

3

4

0/174

1

2

2

0/099

1

3

0/078

1

0/054

رستورانها ()5
پارکینگها ()6

) (CRنسبت سازگاری

0/09

شکل  :5نتایج مدل همپوشانی برای معیارهای اصلی
جدول  :2ماتریس مقایسههای زوجی معیارهای اصلی

جاذبههای امکانات
شهری زیرساختی

معیارها

1

جاذبههای شهری
امکانات زیرساختی

خدمات

وزن نسبی

4

5

0/662

1

3

0/23

1

0/101

خدمات
0/08

) (CRنسبت سازگاری

شکل  :6نقشه همپوشانی با روش AHP

تحلیل وزنهای معیار

جدول  :3ماتریس مقایسات زوجی زیرمعیارها

)(5) (4) (3) (2) (1

معیارها
جاذبهها

تاریخی -فرهنگی

()1

تفریحی ()2
مراکز خرید ()3

نسبت سازگاری ()CR

1

) (6وزن نسبی

3

4

-

-

-

0/614

1

3

-

-

-

0/268

1

-

-

-

0/117

0/07

تحلیلهـای اولیـه چندمعیـاره معمـو ً
ال مقادیـری از
عدمقطعیـت دارنـد و بازنگـری در قضاوتهـا و معیارهـای
تعریفشـده ،بـرای رفـع خطاهای موجـود در بطن مسـئله
موردنظـر ،ضروری اسـت .کنترل خطاهـا و عدمقطعیت در
تحلیلهـای چندمعیـارۀ مکانی نقش قابلتوجهـی در روند
تصمیمسـازی دارنـد که این امر بهواسـطه اتخاذ تصمیمات
بنیادیـن مبتنیبر احتمـاالت در مقابل نتایـج قطعی انجام
میشـود (.)Feizizadeh et al, 2014
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3
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لونقل عمومی ()1
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1

) (6وزن نسبی
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عدمقطعیـت را میتـوان شـک و گمـان ،تردیـد و یـا
نبـود اطمینـان در ارتبـاط بـا چیـزی تعریـف کـرد و آن را
فقـدان قطعیـت و دانـش صریـح در خصـوص نتایـج
یـا خروجـی مـدل درنظـر گرفـت .عد مقطعیـت
بهواسـطه مد لهـای مورداسـتفاده و از مسـیر
داد ههـا و پارامترهـای ورودی بـه نتایـج تحلیـل
مور دنظـر انتشـار مییابـد (.) Feizizadeh et al. 2021
اسـتفاده از تحلیـل عدمقطعیت و تحلیل حساسـیت برای
مدلسـازی و در هر زمینهای که از مدل اسـتفاده میشـود
ضـروری اسـت (.)Crosetto et al, 2000
ـ تحلیل عدمقطعیت
در تحلیل عدمقطعیت ،تالش میشود تا مقادیر اطمینان
برای خروجی مدل مشـخص و واکنش پارامترهای ورودی
ِ
قطعیـت مـدل ارزیابی شـود .روشهـای گوناگونی
بـه عدم
بـرای تحلیـل عدمقطعیت متغیرهـای مکانی وجـود دارد.
شبیهسازی یکی از بهترین روشهای تحلیل عدمقطعیت
بـرای مدلهای مکانمحور اسـت کـه ،بدون نیـاز به دانش
زمینـهای دربـارۀ عملکـرد خطاهـا ،قابلیـت اجرایـی دارد
( .)Tanerelli & Carver, 2012روش شبیهسـازی مونـت
کارلـو 1روشـی مبتنیبر محاسـبات آمـاری و ریاضی اسـت
کـه عدم قطعیتهـای موجـود در متغیرهـای ورودی مدل
را بـه توزیـع احتماالتـی تبدیل میکنـد .ایـن روش مقادیر
متغیرهـای ورودی را بهصـورت تصادفـی انتخاب میکند و
با محاسـبات مجدد چندین بار عمل شبیهسـازی را انجام
میدهـد و مقادیر خروجـی را در قالب احتماالت بهنمایش
میگـذارد ( .)Qi et al., 2013انجـام شبیهسـازی مونتکارلـو
در قالـب ماتریـس  AHPدر رفـع نواقـص مربـوط بـه تحلیل
چندمعیـاره بسـیار کمـک میکنـد .شبیهسـازی بـه روش
ت کارلو بااسـتفاده از رابطـه زیر انجام میشـود:
مونـ 
رابطه:3

کـه در آن  Cijنس�بت مقایس�ه زوج�ی اس�ت و(  )P/1-Piنیـز
نسـبت ترجیـح معیارهـا .در پژوهـش حاضـر ،بـرای انجام
ت کارلـو ،اقدامـات زیـر
تحلیـل عدمقطعیـت بـا روش مونـ 
انجام شـده اسـت:
 تولیـد نقـاط نمونـه آموزشـی :ایـن نقـاط را میتـوانبهصـورت تصادفـی 2ایجـاد کـرد و یـا بهصـورت بهینـه و
منطبـق بـر معیارهـای موردنظـر .در اینجا ،با اسـتفاده
از گـوگل ارث 34 ،نمونـه بـا تأکیـد بـر تمامـی معیارهای
تحقیـق برداشـت و ،پـس از رقومیسـازی و تعریـف
1. Monte Carlo Simulation
2. Create Random

سیسـتم مختصـات ،آمـادۀ پردازشهـای بعـدی شـده
است.
 اسـتخراج ارزش الیههـا :بـا اسـتفاده از تابـع افـزودندادههـای ارزش دادهای رسـتری بـه بـرداری 3،مقادیـر
الیههـای رسـتری براسـاس نمونههـای آموزشـی
ج و بهشـکل یـک سـتون جدیـد در جـدول
اسـتخرا 
اطالعاتـی الیـه موردنظـر ذخیـر ه شـده اسـت .مقادیـر
حاصـل برای هر الیه ،براسـاس ارزش رسـتری آن الیه و
ع شـده ،نشـان داده
برای پیکسـلی که نمونه روی آن واق 
شـده اسـت.
 استانداردسـازی :باتوجه به اینکه مقادیر بهدسـتآمدهدر مرحلـه قبلـی نامـوزون و بدونمقیـاس بـوده و ممکـن
اسـت دادههـا بـا همدیگـر همخوانـی نداشـته باشـند ،بـا
کمـک دسـتور استانداردسـازی فیلـد 4،مقادیـر مذکـور به
مقیـاس فـازی تبدیـل و دامنـه ارزش بیـن  0تـا  1بـرای
آنهـا تعریـف شـده اسـت .همچنیـن ،در ایـن مرحلـه
بایسـتی نوع معیارهـای پژوهش ،براسـاس اهمیت آنها
در مسـئله موردنظـر ،مشـخص میشـد کـه بدینمنظـور
معیارهـا بـه دو نـوع فایـده ( )Benefitو هزینـه ()Cost
طبقهبندی شـد .بـرای معیارهـای فایده ،حداکثـر ارزش
الیـه و بـرای معیارهای هزینـه حداقـل ارزش الیه مدنظر
قرارگرفته اسـت.
 وزندهـی :بـا اسـتفاده از وزنهـای اختصاصیافتـه بـاروش ( AHPجـدول  ،)3هـر الیه وزن مربوطه را دریافت
کـرده اسـت .در ادامه ،عمل شبیهسـازی بـه تعداد 100
مرتبـه صـورت گرفتـه و ،درنهایـت ،نتایـج کار بهصـورت
آمـاری
ِ
نقشـه و آمـار تولیـد شـده اسـت کـه مقادیـر
محاسبهشـده شـامل میانگیـن رتبـه 5،حداقـل رتبـه6،
حداکثـر رتبـه 7و انحرافمعیـار رتبه 8اسـت .آمارههای9
مذکـور ارتبـاط مسـتقیمی بـا میـزان قطعیـت دادههای
موردنظـر دارنـد و هرقـدر انحرافمعیـار بیشـتر باشـد،
بدینمعنـی اسـت کـه عدمقطعیـت مکانـی باالتـری
وجـود دارد .نقشـه عدمقطعیـت مکانـی بـا روش مونـت
کارلـو بـرای معیارهـای موردنظـر و براسـاس میانگیـن
حاصل شـده اسـت (شـکل  .)7با مشخصشـدن مقادیر
عدمقطعیـت مکانـی ،در گام بعـدی میتـوان خطاهـای
موجـود در مقادیـر وزنـی پارامترها براسـاس معیارهای
مجـزا را اصلاح کرد.
3. Add Raster Attribute to Vector
4. Standardize Field
5. Average Rank
6. Minimum Rank
7. Maximum Rank
8. Standard Deviation Rank
9. Statistic

ارزیابی آمادگی گردشگری شهری با استفاده از تحلیلهای تصمیمگیری
چندمعیاره در محیط سیستمهای اطالعات جغرافیایی برای شهر تبریز

ـ

تحلیـل حساسـیت
در تحلیـل حساسـیت ،روابـط اطالعـات ورودی و خروجی
مـدل بررسـی میشـود و بـه منابـع تغییراتـی پرداختـه
میشـود که بـر خروجیهـای مـدل تأثیرگذارنـد .در فرایند
مدلسـازی ،تحلیل حساسـیت بهعنـوان پیشنیـاز درنظر
گرفته میشـود؛ زیرا قابلیت اطمینان به مـدل را ،با ارزیابی
عدمقطعیتهـای موجـود در نتایج شبیهسـازی ،مشـخص
میکنـد (کریمـی و همـکاران .)1393 ،از طریـق تحلیـل
حساسـیت ،امـکان دسـتکاری در متغیرهـای خروجـی
مـدل ،بـا توجـه بـه منابـع عدمقطعیـت ،وجـود دارد.
ِ
قطعیـت متغیرهـای ورودی میتوانـد در
تعییـن عدم
تشـخیص ایـن موضوع مفید باشـد که کـدام معیارها برای
رسـیدن بهدقت مطلـوب نیاز بـه اندازهگیری دقیـق دارند
(.)Crosetto et al, 2000

روش تحلیـل حساسـیت عمومـی ( 1)GSAروشـی اسـت کـه
خطاهـای موجـود در پارامترهـای ورودی را بـه دو صـورت
مجـزا و ترکیبـی ارزیابـی میکنـد .هـدف روش جـیاسای
1. Global Sensitivity Analysis

در اینجـا ،بـرای بـرآورد حساسـیت متغیرهـای
موردبررسـی ،ابتـدا از وزنهـای مرجـع (جـدول  )3بـرای
تعییـن ارزش هرکـدام از الیهها اسـتفاد ه شـده اسـت .در
ادامـه ،بهمنظـور بـرآورد دقـت دادههـا ،به تعـداد 10هزار
مرتبـه شبیهسـازی صـورت گرفتـه و حاصـل آن بهشـکل
مقادیـر میانگیـن تغییـرات در الیههـای اطالعاتـی
ت آمـده اسـت .نتیجه فراینـد تحلیل جـیاسای،
بهدسـ 
بهطـور مجـزا ،بـرای متغیرهـا محاسـبه شـده اسـت
(جـدول .)4

2. Sensitivity index
3. Total effects sensitivity
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شکل  :7نتایج عدمقطعیت با روش مونت کارلو

در
رابطـه  Xi ،4عنصـر اصلـی واریانـس در صـورت کسـر
اسـت و مقـدار خاصـی از عدمقطعیـت را تعییـن میکند.
واریانس  Yبراسـاس تمامی مقادیر  Xiمحاسـبه میشـود.
مخـرج کسـر نیز بـه واریانـس غیرمشـروط خروجـی مدل
یـا  Yاشـاره دارد Sti .شـاخص محاسـبه کلـی معیارهـای
موردبررسـی اسـت و مقـدار آن از رابطـه  5محاسـبه
میشـود:
رابطه :5

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

تعییـن مقادیـر وزنـیای اسـت کـه حداکثـر تأثیـر را در
خروجـی مـدل دارنـد ( .)Feizizadeh et al, 2014تحلیـل
حساسـیت کلـی را میتـوان ،بهطـور خـاص ،درک نسـبی
سـهم انواع منابع عدمقطعیت در تغییـرات خروجی مدل
تعریـف کـرد (عفتپنـاه حصـاری و همـکاران.)1397 ،
تحلیـل حساسـیت فراگیـر بـر واریانـس متغیرهـا متکـی
اسـت و مقادیـر عدمقطعیـت را بـر اسـاس دو شـاخص
محاسـبه میکنـد :شـاخص حساسـیت ( 2)Siو شـاخص
مجمـوع حساسـیت ( 3)Stiکـه اولـی حساسـیت معیـار را
بهصـورت منفـرد و دومـی حساسـیت کلـی معیـار را بـا
لحاظکـردن تأثیـرات متقابـل معیارهـا بررسـی میکنـد.
 Siرا کسـری از مقـدار واریانـس خروجـی مـدل تعریـف
میکننـد و از روابـط زیـر بهدسـت میآیـد (& Lillbourne
:)Tarantola, 2009
رابطه :4
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جدول  :4نتایج تحلیل حساسیت

جاذبهها

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

معیار
تاریخی – فرهنگی
تفریحی
مراکز خرید
حملونقل عمومی
زیرساختها

راههای دسترسی
سرویسهایبهداشتی
مراکز درمانی
مراکز امدادی
مراکز پلیس
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هتلها
مهمانپذیرها
خدمات

آژانسهای مسافرتی
فروشگاههای بزرگ
رستورانها
پارکینگها

یافتهها

وزن نسبی

مقدار شاخص حساسیت نسبت شاخص حساسیت
S

St

%S

%St

0/614

0/303

0/643

30/3

62/6

0/268

0/056

0/038

5/6

3/5

0/117

0/37

0/321

37/0

34/0

0/409

0/406

0/43

40/6

38/1

0/276

0/384

0/426

38/4

37/8

0/137

0/11

0/179

11/0

15/9

0/078

0/001

0/035

0/1

3/1

0/053

0/017

0/018

1/7

1/6

0/047

0/013

0/04

1/3

3/5

0/0

0/770

0/640

71/0

64/4

0/192

0/210

0/174

7/0

8/1

0/174

0/111

0/158

13/9

15/2

0/099

0/102

0/059

3/5

6/1

0/078

0/059

0/056

3/2

4/3

0/054

0/077

0/086

1/4

1/9

بـا دقـت در ارقام موجـود در جدول  3و  4مالحظه میشـود
کـه مقادیـر وزن نسـبی اولیـه و نهایـی معیارهـا دارای
تفاوتهـای جزئـی در برخـی از عوامـل و تفاوتهـای
فاحـش در برخـی دیگـر از عوامـل هسـتند و ایـن درحالـی
اسـت که وزن برخی معیارها ثابت بوده اسـت .این موضوع
از نقاط قوت تحلیلهای حساسـیت محسـوب میشود که
بـر پایـ ه آن میتـوان خطاهـای حاصـل از فراینـد تحلیل را
برطـرف کـرد ،کـه ناشـی از جهتگیریهـای تحلیلگـران
در قضـاوت معیارهـا یـا نواقـص مربـوط بـه مـدل تحلیلـی
اسـت .ایـن موضـوع در مبحـث گردشـگری شـهری از
اهمیـت و کارایـی بسـیار باالیی برخـوردار اسـت و ،باتوجه
بـه دخالت پارامترهای مختلف با توزیع مکانی و شـدت اثر
متفـاوت در فراینـد تصمیمگیـری و برنامهریـزی در حیطه
گردشـگری ،با انجام تحلیلهای عدمقطعیت و حساسیت
میتوان نواقص احتمالی موجود در بطن مسئله تحلیل را
رفـع کـرد و دقت و اعتبار تحلیل چندمعیاره را تا حد خوبی
ارتقـا داد .برهمیناسـاس ،بـا انجـام تحلیـل حساسـیت،
وزنهـای معیـار بازبینـی و ،بـا اختصـاص وزنهـای جدید
به الیهها ،همپوشـانی انجا م شـده و نقشـه نهایی بهدسـت

آمده اسـت (شـکل  .)8مطابق نقشه بهدسـتآمده ،میزان
آمادگی شـهری ازنظر گردشگری در شـهر تبریز را میتوان
در سـه ردۀ ضعیـف ،متوسـط و مطلـوب تقسـیمبندی کرد
(جدول  .)5برایناسـاس ،منطقه  8شهری دارای باالترین
آمادگی ومنطقه 6شـهری دارای پایینترین میزان آمادگی
ازنظـر گردشـگریاند .بهطورکلـی ،از نقشـه مذکـور چنین
اسـتنباط میشـود کـه مناطـق مرکـزی شـهر ،بهسـبب

شکل  :8نقشه پهنهبندی آمادگی مناطق شهری
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جدول  :5تحلیل وضعیت آمادگی شهری از نظر گردشگری

ردیف

نام منطقه ) (km2مساحت منطقه

سطح آمادگی

2

منطقۀ دو

21/048

مطلوب

3

منطقۀ سه

27/0796

متوسط

4

منطقۀ چهار

25/2946

متوسط

5

منطقۀ پنج

35/6921

ضعیف

6

منطقۀ شش

84/4063

ضعیف

7

منطقۀ هفت

29/5089

ضعیف

8

منطقۀ هشت

3/8538

مطلوب

9

منطقۀ نه

7/8715

ضعیف

10

منطقۀ ده

10/8863

مطلوب
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تمرکـز بافـت قدیمـی و تسـهیالت خدماتـی و تجـاری،
ظرفیـت باالیـی بـرای پذیرایـی از گردشـگران دارنـد و لزوم
توجـه بیشـتر بـه مناطـق حاشـیهای در این زمینـه ضروری
بهنظـر میرسـد.

کنتـرل و بازنگـری شـوند .در ادامه ،بررسـیها نشـان از این
داشـت کـه وزن نسـبی برخـی از پارامترها مثـل جاذبههای
تاریخـی و فرهنگـی ،مراکـز خریـد ،زیرسـاختهای
حملونقـل ،سرویسبهداشـتیهای عمومـی ،پارکینگها
و هتلها بیشـتر از مقادیر موجود اسـت و باید در بررسـیها
مدنظـر قرار گیـرد .بر همیناسـاس ،جاذبههـای تاریخی و
فرهنگـی بـا مقـدار  0/643در خوشـه جاذبههـا ،حملونقل
عمومـی بـا مقـدار  0/406در خوشـه زیرسـاختها و هتلها
بـا مقـدار  0/770در خوشـه خدمـات ،در مقولـه گردشـگری
شـهر تبریـز ،دارای بیشـترین اهمیتانـد .نتایـج تحقیـق
حاضـر در بررسـی قابلیتهـای گردشـگری شـهر تبریـز
اهمیـت بسـزایی دارد و میتوانـد راهگشـای برنامهریـزان
و تصمیمگیـران ،بـرای توسـعه گردشـگری پایـدار در شـهر
تبریـز ،باشـد؛ عالوهبرایـن ،در راسـتای معرفی شـیوههای
نوین و بهخصوص روشهای بررسـی عدمقطعیـت و کاربرد
آنها برای سـامانههای تصمیمگیـری  GISاز اهمیت باالیی
برخوردار اسـت و میتواند روشـی نوین را برای دسـتیابی به
نتایـج دقیـق از سـامانههای  GISتعریـف کنـد.
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