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چکیده

امارویدادهادرصنعتگردشگریهرکشوراست.ترینمهممقدارتقاضابرایمحصولیامقصدگردشگریاز

درصدمطابقتندارد؛همیشه100هرگ باآنچهدرعملپیشخواهدآمدهاینیبشیپبایدتوجهداشتکه

هایعلمیونویندرکارگیریروشبینیوجودخواهدداشت.بهوانحرافاتیبینمقادیرواقعیوپیشفواصل

درمراتببیشازیکتخمینعینی،بهواقعیتن دیکشود.آمده،بهدستشودکهنتایجبهبینیسببمیپیش

فرصتیبرایتوسعةگردشگریدرمدت،گیریتعطیالتکوتاههایاخیر،باتغییرالگویتعطیالتوشکلسال

ایجادشدهاست.دراینپژوهشتالششدهتا ترینانوا گردشگریداخلینخستچهارنو ازمهمشهرها

یکازبینیتقاضایهربینیمتغیرهایتأثیرگذاردرپیششهرتهرانشناساییشودوسپسالگوهاییبرایپیش

گیریشدهاست.بهره1394تا1381هایکنازاطالعاتماهانةسالمنظورتاحدممهاپیشنهادشود.بدینآن

ترینانوا گردشگریتفکیکچهارنو ازمهممتغیرمستقلاینپژوهشتعدادگردشگرانداخلیشهرتهرانبه

بر نی  متغیرهایوابسته تهراناستو دیماتلفازیانتخابشدهداخلیشهر اند.اساسروشدلفیفازیو

شبکةعصبیفازیوالگوریتموبالگوترکیبیازچارچ SVRرگرسیون،
ترکیبآن5 استکهبا توانیمها

خطایپیش هاروشیوریگاندازهبینیرا نتایجاینپژوهشنشانهمبارا کهرویکرددهدیممقایسهکرد.

شبکه و رگرسیون ترکیبی عصبی روش6(،ANFIS)یفازهای سایر با مقایسه درها،در را خطا کمترین

(داخلیورویکردترکیبیVFRبینیگردشگریتفریحیدارندوگردشگریبازدیدازدوستانوبستگان)پیش

درپیش،درمقایسهباسایرروشSVRرگرسیونوالگوریتم بینیگردشگریپ شکیوها،کمترینخطارا

اداریداخلیدارند. ـ تجاری



الگوریتمرگرسیون، های کلیدی: واژه پیشSVRشبکةعصبیفازی، گردشگریداخلی، شهر، بینیتقاضا،

تهران.

                                                           
 (B_farzin@yahoo.com)طباطباییعالمهدانشگاهحسابداریومدیریتدانشکدهگردشگریگروهعضوهیاتعلمیمسئول:نویسندهـ1

 عضوهیاتعلمیدانشگاهتربیتمدرسـ2

 شگاهعالمهطباطباییعضوهیاتعلمیگروهگردشگریدانشکدهمدیریتوحسابداریدانـ3

 عضوهیاتعلمیگروهمدیریتجهانگردیوهتلداریدانشکدهمدیریتدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانغرب،تهرانـ4

5- Support Vector Regression 
6- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 
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 مقدمه

غیر مستقیمیا تمامسطوحسازمانغالباً بستگیمستقیمبهپیشتصمیماتمدیریتدر بینیآینده

وریسکرابهحداقلممکنتوانموفقیتیاوضعیتیدرآیندهراتجسمکردداردوازاینطریقمی

(.صنعتگردشگریو28ص،1392گونهتعدیلوتطبیقدربرنامهایجادکرد)اینسکیپ،رساندیاهر

اند،بایدریسکآمی سطحرفاهاقتصادیواجتماعیشهروندیدیگرصنایعیکهدرپیارتقایموفقیت

تقاضاانمی کشورهرگردشگریصنعتدرترینرویدادهامهمتصمیماتشانراکاهشدهند.یکیاز

،نیازمندندریسکیکاهشبهچنینصنایعالبتهتمامیاست.گردشگریمقصدیایکمحصولبرای

ویژگیوماهیتبنابراستممکننیازایناما )غیرصنعتهای گردشگری بودن،ذخیرهقابل

بیشتروحادترازفناپذیر  Claveriaباشدخدماتومحصوالتدیگرکنندةعرضهصنایعبودنو...(،

and Torra, 2014)).100هاهرگ باآنچهدرعملپیشخواهدآمدبینیبایدتوجهداشتکهپیش

بینیوجوددارد،امادرصدتطابقنخواهندداشت.همیشهفواصلوانحرافاتیبینمقادیرواقعیوپیش

مراتببیشآمدهبهدستبینیسببخواهدشدکهنتایجبهونویندرپیشهایعلمیاستفادهازروش

هایزمانی،رگرسیونهایگوناگونیهمچونسریروش.ازیکتخمینعینیبهحقیقتن دیکشود

پیش برای انجامو... تحقیقات دارد. وجود گردشگری تقاضای پیشبینی درزمینة جریانشده بینی

ازمدل بهرهBPهایعصبیبکهش2هایزمانی،هایسریمدل1هایاقتصادسنجی،گردشگریعمدتاً

برندوبافقدانهاازنظرزمانیومالیه ینهاند.اینروشبردهوغالباًبرعواملاقتصادیمتمرک بوده

ساختارشبکةبهینةمحلیو3هادرتعیینعواملتأثیر،اند.همچنین،اینمدلفرایندیادگیریمواجه

هاگراییآنتغیرخطیمشکالتیدارندوسرعتهمهایجریانگردشگریباخصوصیابینیدادهپیش

متغیرهایموردبررسیدرکهروند(.ازسویدیگر،باتوجهبهاینWeng and Li, 2015نی کماست)

تریتخمیندقیقهایغیرخطیبینیتابعتقاضایگردشگریدرطیزماندرنوساناست،مدلپیش

تقاضایگردشگریبه تابع روشدهند.دستمیاز باهایهوشمندروشدرواقع هاییجدیدترندکه

را«پیکرغول»ای،حلمسا لب رگواصطالحاًگرهایرایانههایشان،بهکمکپردازشوجودپیچیدگی

میامکان گستردهپذیر کاربرد اخیراً و عرصهکنند در یافتهای گوناگون همکاران،های و )منهاج اند

ص1389 ه(.145، گذشته، روشدر سیستممشتقهایوشمصنوعیاز از وقانونهایشده محور

ابتکاریواکتشافیباجامعیتهایکهتوجهکنونیبرروشحالیبرد،درمیری یمنطقیبهرهبرنامه

 Songبردارپوششی،تمرک یافتهاست)هایعصبیوماشینهایکمتر،ازقبیلمنطقفازیوشبکه

and Turner, 2006ت هایگوناگونهوشمندموجبکاهشدهدکهترکیبروشحقیقاتنشانمی(.

باتوجهبهتمرک اکثرپژوهش(Shen and Song, 2011)شودبینیمیخطایپیش بینیهابرپیش.

تحقیقات کمبود و گردشگریخارجی حوزة در ایننیدرزمتقاضا در داخلی، تقاضایگردشگری ة

ردشگریداخلیوبهتفکیکانوا گوناگونگردشگریدرشهرتهرانپژوهشتالششدهتمرک برگ

                                                           
1- Econometric Models 

2- Time Series Models 

3- Impact Factors 
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یکازانوا گردشگریبایکدیگرمتفاوتباشد.برتقاضایهرمؤثررسدوزنعواملنظرمیباشد.زیرابه

برتقاضایگردشگریبهتفکیکچهارنو ازگذارتأثیریازعواملترکاملدراینپژوهشبهشناسایی

برنظرخبرگانوآمارگردشگریترینامهم نوا گردشگریداخلیشهرتهرانپرداختهشدهکهبنا

بینیروندتقاضایگردشگریداخلیشهرتهرانتخمینوپیشمنظوربهاند.سپسموجودانتخابشده

هایگردشگریداخلیمنتخبدرقالبالگوهایخطیونماییسهروششبکةبهتفکیکانوا انگی ه

رگرسیونSVRالگوریتم1(،ANFIS)فازیعصبی موردصورتبهو و ترکیبیانتخابشده و مج ا

روشبرایهربررس کدام مشخصشود تا گرفته قرار تهرانی گردشگریداخلیشهر انوا  یکاز

زیراست:هایپرسشگوییبههدفازاینپژوهشپاسخدنبالدارد.کمترینخطارابه

ایدارند؟اخلیشهرتهرانکداماستوآیاتوابعتقاضایجداگانه.انوا گردشگرید1

نو مهمگردشگریداخلیشهرتهرانبهترتیباولویتکداماست؟.چهار2

ترینانوا گردشگری.عواملتأثیرگذاربرتقاضایگردشگریداخلیشهرتهرانبهتفکیکمهم3

داخلیاینشهرکداماست؟

بینیتابعتقاضاازدقتواعتباربیشتریدرتخمینتابعتقاضایایپیشهیکازروش.کدام4

گردشگریداخلیشهرتهرانبهتفکیکانوا گردشگریبرخورداراست؟



 بر آن مؤثرتقاضای گردشگری داخلی و عوامل 

ایخاص)کشور،استان،شهر(استکهفقطداخلهمانگردشگریداخلیمسافرتساکنانمنطقه

شوند)ضیاییوترابمیجاجابهگیرد؛مانندایرانیانیکهدرداخلشهرهایایرانصورتمیمنطقه

 بانیازبهمسافرتبرایتفریحواستفادهازمرخصی(.1392احمدی، هایسالیانهوتعطیالتمعموالً

اوقاتفراغ طولمدتتعطیالتو شهرنشینی، درصد جمعیت، تعداد سطحآموزش، تسطحدرآمد،

کشورمحلاقامتنی عواملیماننده ینةرفت یا انتخابشهر در ه ینةهتل،ارتباطدارد. وبرگشت،

خوردوخوراكوه ینةخریدمؤثراست)فرجی درمتوناقتصادگردشگریبه(.1388رادوآقاجانی،

کهعلتآنالمللی،توجهکمتریشدهینبتقاضایگردشگریداخلی،درمقایسهباتقاضایگردشگری

داده باالتر، اقتصادی اهمیت به است ممکن و بیشتر دسترس در یفیتباکهای بازگرددتر

(Athanasopoulos et al., 2014درحالی.)مؤثرتقاضایداخلی(»1999)کهبنابرنظرکراچوریچی

،عالوهبهآورد.یکندوموجباتنوآوریوپیشرفتدرمنطقهرافراهمممیکمبودهایایستاراجبران

و«گذاریشدهباشد،تقاضایخارجیاف ایشبیشتریداردیهپایخوببهکهگردشگریداخلییهنگام

گردشگری از بیشتر بسیار مقاصد از بسیاری درآمدزاییمقصدینبگردشگریداخلیدر به المللی

پنجبرابربیشترتاچهارعموماًگردشگرانتفریحیداخلیاسترالیا کرد،ه ینهمثالکند.برایکمکمی

درترکیهترویجگردشگری(،2002)2اسکلمانالمللیاست.بنابراستداللینبکردگردشگرانازه ینه

توسعةترمناسبداخلیبرایپایداریاجتماعی و زیرامنطقهترمتوازنبوده ایجادکردهاست، ایرا

                                                           
1-Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 

2- Seckelmann 
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« انبوه گردشگری مشکالت داخلی ینبگردشگری چون مشکالتی ندارد؛ را گذارییهسرماالمللی

همچنینموجب«.هایفرهنگیهایفصلی،مشکالتناشیازتفاوتخارجی،خروجسرمایه،مهاجرت

ایننو گردشگریازطریق.(Forbes et al., 2014)شودومانعازخروجارزمیتقویتاشتغالبومی

(.Mustafa, 2012کند)اقتصادیمیتوزیعدرآمدملیکمکشایانیبهموازنة

هاییاستکهدرهرجامعهموجبکاهشکنندةتقاضایگردشگریمؤلفهیعواملتعیینطورکلبه

 ,Burkart and Medelikشود)یااف ایشحجمتقاضایافرادآنجامعهبرایتعطیالتومسافرتمی

1981 دهة اواخر از مطالعاتتجربیگسترده1960(. بر، ازای گسترشدركمشخصی ایبسطو

 مؤلفهیینتععوامل این مجمو  از است. گرفته صورت گردشگری تقاضای میکنندة دلیلها توان

بودنآندرجامعةدیگرراتوضیحداد.لوهمنایندریکجامعهوپایین1یلبهگردشگریمباالبودن

(:Lohmann, 2004کند)عواملرادرنهموردخالصهمی

.عواملاقتصادی؛1

هاینسبی؛.قیمت2

شناسی؛.عواملجمعیت3

.عواملجغرافیایی؛4

اقتصادیدربارةگردشگری؛ ـ هایاجتماعی.نگرش5

جایی؛های(جابه.)ظرفیت6

.دولت/مقرراتحاکم؛7

ای؛.ارتباطاترسانه8

.ارتباطاتوفنّاوریاطالعات.9

تغییرالگویدرسال با فرصتیبرایمدتکوتاهیریتعطیالتگشکلتعطیالتوهایاخیر، ،شهرها

برایرشدوتوسعةگردشگرییافته بههمینعلتمقصدهایشهری، اف ایشسهمدستبهاند. آوردنیا

هارقابتخوددراینبازار،بایکدیگروهمچنینباسایرانوا مقصدهامانندمقصدهایروستاییوتفرجگاه

می پیش(Pearce, 2001).کنند و شهرها هاآنبینیتقاضایگردشگریبنابراین، بروبه، اساسانوا یژه

فرقخواهدمؤثریکازانوا گردشگریعوامل،اهمیتخاصیدارد؛زیرابرایهرهاآنگوناگونگردشگری

بررسیاینعواملمی تدویداشتوبا هاینبرنامهتوانازآنبرایتعیینقیمتمحصوالتوخدمات،

عالوه انسانیوطبیعیاستفادهکرد. دربرراهبردیبرایبازاریابیوتبلیغاتیاتخصیصمنابعمالی، آن،

 زیریمتصمزمان ساختارهای برای تخصیصمنابع دربارة هتلگیری ایجاد تفرجگاهبنایی، ارا ةها، یا ها

.دادقراررامدنظرهاآنیازنموردخدماتالزم،بایدتعدادگردشگرانورودیوخدمات



 گردشگری داخلی شهر تهران

مساحت با تهران، ب رگ700میلیونو11کیلومترمربعوجمعیتیمعادل730شهر نفر، ترینه ار

                                                           
1- Propensity to Participate in Tourism 
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هاترینکالنشهرتوانآنرایکیازمهمومی1جمعیتدنیااستشهرخاورمیانهوشان دهمینشهرپر

پ تهران، گرفت. نهدرنظر دویستسالقدمت، بیشاز تجاریاداریایتختیبا سیاسیو مرک  تنها

به نی  تحقیقاتیکشور علمیو مرک  ورزشیو تفریحیو مرک  بلکه است، میکشور کهشمار رود

اِعمالمدیریتاثربخشدرصورتفراهم تأسیساتزیربناییگردشگریو خدماتو بودنتسهیالت،

این،تهرانبرعالوههایگردشگریشهریرادارد.شدنبهیکیازقطببدیلمقصدگردشگری،قابلیتت

باعثمیویژگی که ردههاییدارد در اینشود برخیاز گیرد. قرار کشور هایباالیگردشگریدر

انداز:هاعبارتویژگی

المللیکشور؛ـمحلتالقیخطوطاصلیارتباطیزمینیوهواییملیوبین

 کانونتولیدوعرضةانوا محصوالتفرهنگی،هنریوورزشی؛ترینـمهم

 ترینمرک سفرهایتجاری،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،هنریوورزشی؛ـمهم

 ساالنهوآخرهفته؛ترینحوزةگردشگریساالنه،نیمـمهم

1030لحاظتأسیسات،تجهی اتوتسهیالتگردشگریکشور)دارایـبرخوردارترینمنطقهبه

 پذیرو...(؛مهمان113هتلآپارتمانو34هتل،90دفترخدماتمسافرتی،

 اولکشور؛هایترازترینمرک موزهـمهم

 ترینمناطقتبلورمعماریتاریخیومدرنکشور؛ـیکیازبرجسته

 هایزمستانیکشور؛هاوورزشگاهترینکانونتفرجگاهـمهم

 توگردشگرپذیرکشور؛ترینمنطقةگردشگرفرسـب رگ

(.1390تریندروازةورودیبهایرانو...)ضیاییوعباسپور،ـمهم


 

 گردشگران داخلی ورودی به شهر تهران به تفکیک اهداف سفر؛ منبع: مرکز ملی آمار : تعداد1جدول 

 درمان خرید آموزش
دوستان  دیدار

 و بستگان
 زیارت

سایر 

 اهداف
کار و کسب  

گردش و 

 تفریح
رهدو  

921.27  631.167  370.701  179.813.2  985.403  860.97  866.227  840.566 91بهار    

603.26  679.110  791.796  610.453.3  397.234  490.81  534.155  641.571  
 تابستان

91 

731.10  860.64  823.317  572.422.2  180.59  631.57  280.92  232.370 92بهار    

948.25  993.54  803.415  260.782.2  435.200  181.98  805.115  392.670  
 تابستان

92 

303.23  376.101  116.514  501.830.2  112.106  482.118  841.111  308.470 93بهار    

467.23  343.77  740.474  2.358.402 276.112  398.103  461.125  273.345  
 تابستان

93 



                                                           
1- www.wikipedia.com 
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ویژگی این موجبمیتمامی انگی هها انوا  از برخی در تهران شهر نظیرشود هایگردشگری

گونهکهاشاره(و...برجستهباشد.همانVFRگردشگریتجاری،سالمت،بازدیدازدوستانوبستگان)

یکازاینانوا گردشگریبایکدیگرمتفاوتباشد،یهررسدوزنعواملمؤثربرتقاضانظرمیشد،به

بینیمی انترینانوا گردشگریداخلیشهرتهرانوپیشروشناساییعواملتأثیرگذاربرمهمازاین

رسد،زیراسببنظرمییکازاینانوا گردشگریبهشیوةنوین)ترکیبی(ضروریبهتقاضابرایهر

شود.تربرایگردشگریتهرانمیاصولیتروری یدقیقبرنامه

بیشترینگردشگرداخلیشهرتهرانازنو بازدیدازدوستانوکهمالحظهمیگونههمان شود،

ترینانوا گردشگری،چهارنو ازمهم1ترتیبپ شکیوتفریحیاست.درنموداربستگانوسپسبه

داخلیشهرتهرانارا هشدهاست.



 
 مرکز آمار ایران ؛ منبع:سفر اهداف تفکیک به تهران شهر به ورودی داخلی گردشگران عدادت: 1نمودار 

 

 پیشینة پژوهش

هایداخلیبرتخمینتابعتقاضایگردشگرانخارجیاستکهبهایرانواردتمرک بیشترپژوهش

روشدرتحقیقاتپیشینعالوهبه.استشدهپرداختهاندوکمتربهگردشگریداخلیشده هایغالباً

اقتصادسنجیبه کاوه1379؛موسایی،1375کاررفته)نوری، ؛ رسولی،1381 یان، ؛خسروآبادی،1381؛

مصنوعیاستفادهشده(وکمترازهوش1390پور،،غالمی1386؛صفایی،1385پور،؛الیاس1385

دراین پژوهشاست. )خصوصفقطدر آالدزگه عبدی اکبرپور1382های و روش1390)( از های(

یشپهوشمصنوعیبرای است. شده مطالعهبینیتقاضایگردشگریاستفاده دو هر هایروشدر

بینیتقاضاییشپجداگانهبرایصورتبهعصبیفازیورگرسیونفازیهایعصبی،شبکههایشبکه

تهنشدهکهبهترکیبایدرایرانیافتاکنونمطالعهمتأسفانهکاررفتهاستوگردشگریخارجیبه

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

91بهاروتابستان 92بهاروتابستان 93بهاروتابستان

VFR

اداری-گردشگریتجاری

گردشگریتفریحی

گردشگریپ شکی
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پیشهاروش دری باشد. پرداخته گردشگری انوا  تفکیک به و داخلی گردشگری حوزة در بینی

ـهایپژوهش گردشگری تقاضای درخصوص بسیاری مطالعات نی ، چه خارجی و داخلی چه

رهایجدیددرـوجوددارد؛امانکتةمهمدراینمطالعاتتغییررویکردوواردکردنمتغی المللیینب

 ;Arbel and Revid, 2001; Köber et al., 2016)وهواآبکهعواملینظیریطوربهتابعتقاضااست،

Jaume and Aon, 2015 جمعیت)Patuelli et al., 2013یراثفرهنگی)م(، ،)Diamond, 2000; 

Romilly et al., 2009خارجاقتصادیصرفاًتابعیاستواینتابعازحالتشدهاضافه(بهتابعتقاضا

یااینتابعتقاضابهتفکیکنو خاصیاانوا خاصیازشدهواردیراقتصادینی درآنغوعواملشده

 ,Hamal, 2007; Athanasopoulos and Hyndmanیشدهاست)بررسگردشگریمنطقهطراحیو

2008; Massidda and Etzo, 2012; Can, 2013;   Yang et al, 2014; Vetitnev et al., 2015.)

سانگبه تکنیکنی  روشو ) و لحاظ 2006ترنر در که رسیدند نتیجه این به مطالعة121(

درموضو 2006تا2000هایدرسالشدهانجام ازروشیشپ، غالباً هایبینیتقاضایگردشگری،

بینیکهدریشهایپهازدیگرروشمطالع11وفقطاندیاستفادهکردهاقتصادسنجزمانیوهایسری

هوشهایبااستفادهازروشگرفتهانجام.ازمطالعاتاندهایهوشمصنوعیاستبهرهبردهردةروش

بینییشپمنظوریکمدلشبکةعصبیبه»(باعنوان1999)1ووآیوتوانبهمطالعاتالمیمصنوعی

ژاپنی تقاضای ها به «کنگهنگبرایمسافرت )مط، چو 2003العة عنوان با رویکردةمقایس»( سه

طراحی»(باعنوان2006ومطالعةپالمروهمکاران)«گردشگریهایبینیورودییشپگوناگونبرای

هرکداماینتحقیقات.اشارهکرد«زمانیگردشگریهایبینیسرییشپشبکةعصبیمصنوعیبرای

روشنوعبه منطقهایشبکههاییاز بردهعصبییا مطالعةیافتهاندفازیبهره تنها اما کهبه، شده

یشپعصبیفازیبرایهایروشترکیبیشبکه نامةدکتریانپابینیتقاضایگردشگریانجامشده،

استکهمی انتقاضارا«گردشگریهایفازیورودی ـ بینیعصبییشپ»(باعنوان2005)2یانمیپر

یوهوشمصنوعیبرایمقصدگردشگریژاپناقتصادسنجکالسیک،گوناگونهایبااستفادهازروش

(درمطالعاتخوداز2011ن)ش(و2006) (،پایوهمکاران2007بینیکردهاست.چنوونگ)یشپ

اند.شایانذکربینیتقاضایگردشگریاستفادهکردهیشپ(برایSVRروشرگرسیونبردارساپورت)

بینیسنتیهمچونمیانگینیشپیهامدللکردبهتریدرمقایسهبادرنتایجتجربیعمSVRاست

روششبکةمؤثر تا اینپژوهشسعیشده در بههمینمنظور، انتگرالیاتورگرسیونداشتهاست.

ترینبینیتقاضایمهممج اوترکیبی،برایپیشصورتبهورگرسیون،SVRعصبیفازی،الگوریتم

بررسموردتهرانانوا گردشگریداخلیشهر چارچوبنظریاینپژوهشرا2نموداریقرارگیرد.

دهد.یمنشان



                                                           
1-Law and Au 

2- Yepremian 
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 : چارچوب نظری پژوهش2نمودار 

 

 روش کلی پژوهش

 پژوهش میریگجهتازنظراین قرار کاربردی تحقیقات چارچوب در درگیرد،ی آن نتایج زیرا

دشگری،همبرایسطوحملیوهمبراییوگر یربرنامهیچونمسا لیوبرنامةاجراییگذارهدف

بستگیاست.دراینپژوهش،شیوةگردآوریاطالعاتتوصیفیازنو همسطوحسازمانی،مؤثراست.

و تهران شهر داخلی گردشگری انوا  تعیین و برفی گلوله روش به خبرگان با مصاحبه از پس

بامرورجامعادبیاتشدهییاشناستریناینانوا ،چهارنو ازمهمهاآنبندیاولویت است.سپس،

عوامل تهران، شهر گردشگری به آشنا خبرگان از نظرخواهی مداركو و اسناد بررسی و تحقیق

انوا گردشگریداخلیاینتأثیرگذار برتقاضایگردشگریداخلیشهرتهرانبهتفکیکهریکاز

بهروشدیماتلفازیاستخراجشد غربالگری، پساز برایاجرایروشدیماتلفازیشهر، هاست.

بنابراینجامعةآماریاینپرسش نامةمربوطتدوینودراختیارخبرگاناینحوزهقرارگرفتهاست.

دهد.پسازتعدیلپژوهشدرفازاولراخبرگانآشنابهصنعتگردشگریشهرتهرانتشکیلمی

)عواملرگروهیزایمستقلدرهریکازنهشدنمتغیرهتعداداینمتغیرهاتوسطخبرگانومشخص

اقتصادی ـ هایاجتماعیشناسی،عواملجغرافیایی،نگرشهاینسبی،عواملجمعیتاقتصادی،قیمت

)ظرفیت گردشگری، جابهدربارة رسانهدولتجایی،های( ارتباطات حاکم، مقررات و/ ارتباطات ای،

کههمانتعدادگردشگرانداخلیورودیبهشهرتهرانبرمتغیروابستهتأثیرگذار(فنّاوریاطالعات

مهم ـ از نو  تفکیکچهار گردشگریداخلیاینشهربه انوا  تقاضای ترین تعیینتابع استو ـ

سری تهران، شهر داخلی گردشگری انوا  از مطالعاتهریک ازطریق متغیرها این زمانی های
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یاب ارهاجعبهوMATLABاف ارنرمبهSpssاف ارنرمقایواینترنتیاستخراجشدهوازطریکتابخانه

عصبیروشبرایهریکازشدههیتعب فازی، ـ هایشبکة میSVRالگوریتم رگرسیونداده شود.و

میهابینیاینروشبرایسناریوهایمنتخبپیشاف ارنرمهایاینخروجیتیدرنها .شودتفسیر

ازبرخیمعیارهایبه بینی،لپیش برایمساشود.عملکردبرایاینتفسیراستفادهمیطورمتداول،

شدهوخروجیمطلوبواقعیاست.فرضبینیهایپیشمعیارهابیشترمربوطبهخطایبینخروجی

،خروجیواقعیZpشدهبینی،خروجیپیشP))ازمجموعهالگوهایPکنیدبراییکالگویورودی

dpقعیدرتمامیالگوهاومیانگینمقدارخروجیواdاست.برخیازمعیارهایعملکردمتداولبرای

مسا لپیش بینیدر محاسباتمیانگینخطای2جدول خانوادة از اول مورد سه است. شده ارا ه

 میانگینخطایاستاندارد مربع (MSE)استانداردند: میانگینخطا مربعمجذور ،(RMSE)مربع و

ن استاندارد خطای رمالمیانگین جریمه(NMSE)شده برای خطاها و. ب رگ خطاهای کردن

تفاوتخنثی منفی و مثبت مقادیر اثر رسیدهکردن دو توان به ها Rاند.
با2 و است تعیین ضریب

NMSE و NMSE=1-Rارتباطدارد
2 مقدار .R

یکنشان2 مقدار یکاستکه تا دهندةبینصفر

داده درحالیتطابقکامل مقداهاست، نشانکه صفر میر عملکردیاستکه استفادةدهندة از توان

 واقعی خروجی مقدار پیشبهdمیانگین مبنای دربارةبینیعنوان بعدی معیار دو داشت. انتظار ها

.ازآنجاکه(MAPE)ومیانگینقدرمطلقدرصدخطا(MAE)اند:میانگینقدرمطلقخطاخطایمطلق

کند،برایارزیابیعملکردشبکهازهرجنبةخاصیراارزیابیمیهریکازمعیارهایارزیابیعملکرد

ازسناریوها،مقایسةیکروشآمدهدستبهباتوجهبهنرخخطایششمعیارباالاستفادهشدهاست.

بهینهبرایهایدیگرممکنخواهدشدوسپسنتایجبررسیخواهدشدتامدلبینیباروشپیش

آید.دستبهداخلیشهرتهرانهریکازانوا گردشگری


 بینی : معیار ارزیابی عملکرد متداول برای مسائل پیش2جدول 
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 ها تجزیه و تحلیل داده

ترینانوا گردشگریداخلیازبینانوا گردشگریدرمرحلةاولپژوهشالزمبودچهارنو ازمهم

ارمنتشرشدةمرک ملیآماروهمچنینداخلیشهرتهرانانتخابشود.بههمینمنظور،باتوجهبهآم

ترینانوا گردشگریداخلینظرپان دهتنازخبرگانحوزةگردشگریشهرتهران،چهارنو ازمهم

استخراجشدهاست:3ترتیباولویتبهقرارمندرجدرجدولشهرتهران،براساسآزمونفریدمن،به


 ترین انواع گردشگری داخلی شهر تهران مهممنظور تعیین  : نتایج آزمون فریدمن به3جدول 

Test Statistics
a
 

N 15 

Chi-Square 77.016 

df 7 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 
 

 هدف از سفر به شهر تهران رتبة میانگین

 تفریح 5.50

 بازدیدازدوستانوبستگان 6.30

 زیارت 2.33

 درمان 5.43

 خرید 4.03

زشآمو 4.43  

 تجارت 6.30

 سایر 1.67

 منبع: محاسبات محقق

 

 تعیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران

ایندر میخبرگاننظرکسبهدفباپژوهش، موافقت اندربارة تقاضایمؤثرعواملباشان بر

ازاشدهاستفادهدلفیروشازداخلیشهرتهران،انوا ترینگردشگریچهارنو ازمهم ،رونیاست.

هشدانتخابدداشتنکاملآشناییشهری،اقتصادگردشگریوشهرتهرانگردشگریباکهیخبرگان

ازآنجاکهاند.کردهبیانراخودموافقت انیم«دزیا»و«متوسط»،«کم»کیفیمتغیرهایازطریقو

براساسهاگ ینهبهاگرورندبرخوردانی متفاوتییهاتیذهناز،یدارندمتفاوتخصوصیاتخبرگان

هاتیذهن ارزشفاقدمتغیرهالیوتحلهیتج شود،دادهپاسخمتفاوتی اما ةدامنتعریفبااست.

کیفیمتغیرهایرونیازاداد.خواهندپاسخهاسؤالبهیکسانذهنیتباخبرگانکیفی،متغیرهای

(6،8،10،10(وزیاد)3،4،6،7(،متوسط)0،0،2،4)کم:شودمیتعریفیاذوزنقهفازیاعدادصورتبه

(Chang, 1998.)

براینکتة پانلموردنیاز درخصوصاندازة پانلخبرگاناست. اجرایروشدلفیاندازة مهمدر

-Cavalli)12تا8نظروجودندارد.امااندازةمعمولپانلخبرگانبیندلفیسنتیودلفیفازیاتفاق

Sforza and Ortolano, 198418تا10(یابین(نفراست Okoli and Pawlowski, 2004دراین.)
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که کشورند گردشگریدر کارشناسان و مدیران استادان، پانلخبرگانگروهیاز اعضای پژوهش،

ل ومتمایلوزمانکافیبرایشرکتدرمراحلدلفیوهمچنین براساسچهارویژگیدانش،تجربه،

تقاضایگردشگریداخلیشهرتهرانبهتفکیکچهارنو مهمبرمؤثرواملعازجامعنگرشیداشتن

برفیشناساییوانتخابگیریقضاوتیوگلولهبااستفادهازروشنمونهگردشگریداخلیاینشهر

جدولشده در ویژگی4اند. شده31شناختیهایجمعیت، دلفیارا ه اعضایپانلخبرگان از نفر

صورتحضوریودرمواردیکهامکانهایهرمرحلهبهنامهناعضایپانل،پرسشاست.پسازتعیی

آوریشدهاست.دسترسیبهخبرگانوجودنداشتبهشیوةالکترونیکیتوزیعوجمع
 

 شناختی اعضای پانل خبرگان گردشگری شهر تهران های جمعیت : ویژگی4جدول 

 تعداد گروه متغیر

می انتحصیالت

8شدارکارشناسی

7دانشجویدکتری

16دکتری

سمتشغلی

12مدرسدانشگاه

14مدیر

5کارشناس

تجربةکاری

3سال5کمتراز

4سال10تا5بین

14سال15تا10بین

10سال15بیشاز

 منبع: محاسبات محقق           

 

اداریوسهنوبتبرای ـ جاریبرایگردشگریتروشدلفینوبتچهارخبرگان،تعیینازپس

بودنعلتناقصهابههودرمرحلةبعدعواملیکهمتغیرهایمستقلآنتکرارشدسایرانوا گردشگری

قابل یا نداشت وجود شدهاطالعات حذف نبود برایمحاسبه اصلی عامل هفت درنهایت است.

هفتعاملاصلیبرایگردشگریبازدی ـ گردشگریتجاری نهعاملاداری، دازدوستانوبستگان،

5کهدرجدولاصلیبرایگردشگریپ شکیونهعاملاصلیبرایگردشگریتفریحیانتخابشده

.ودشمشاهدهمی

نامةدیماتلدراختیارخبرگانقرارگرفتهاست.نتایجنهاییحاصلازدلفیفازیازطریقپرسش

درنهایتخروجیدیماتلفازیبرایهر جدولیکاز قرار تهرانبه 6انوا گردشگریداخلیشهر

است.
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 : عوامل دارای بیشترین فراوانی در نظر خبرگان پس از غربالگری5جدول 

 نوع گردشگری عوامل دارای بیشترین فراوانی در نظر خبرگان پس از غربالگری

تنقل،قیمتخدماتوه ینةزندگیدرمقصد،قیموعواملاقتصادی،قیمتحمل

 تأسیساتاقامتی،قیمتمحصوالتجایگ ین)سفرخارجیوداخلی(،تعداد

 شدههایبرگ ارنمایشگاه

گردشگری

 اداری ـ تجاری

نقل،قیمتخدماتوه ینةزندگیدرمقصد،قیمتوعواملاقتصادی،قیمتحمل

 تأسیساتاقامتی،تعدادتعطیالترسمی،آلودگیهوا،نرخمهاجرت

دگردشگریبازدی

ازدوستانو

 بستگان

نقل،قیمتخدماتوه ینةزندگیدرمقصد،قیمتوعواملاقتصادی،قیمتحمل

تأسیساتاقامتی،تعدادتعطیالترسمی،آلودگیهوا،قیمتمحصوالتجایگ ین

 هاوبیمارستان پ شکی، مراک  متخصص،تعداد پ شکان )سفرخارجی(،تعداد

 هاآزمایشگاه

گردشگری

 پ شکی

نقل،قیمتخدماتوه ینةزندگیدرمقصد،قیمتوعواملاقتصادی،قیمتحمل

تأسیساتاقامتی،تعطیالترسمی،آلودگیهوا،قیمتمحصوالتجایگ ین)سفر

 هایتهرانموزه بلیت خارجیوداخلی(،قیمت

گردشگری

 تفریحی

 منبع: محاسبات محقق



یکازانوا گردشگریهایتابعتقاضارادرهرگفتنیاستعواملخروجیدیماتلفازیورودی

دهد.البتهبهغیرازاینموارد،متغیرساختگیماهرمضانبرایتمامیداخلیشهرتهرانتشکیلمی

گیریازنظرانوا گردشگریداخلیدرتابعتقاضادرنظرگرفتهشدهوباروشدیماتلفازیوبهره

دستآمدهاست.درصورتامتیازعددیبهگذاریمتقابلعناصربهخبرگانروابطتأثیرپذیریوتأثیر

انوا گردشگریوجمع برایتدوینتابعهریکاز آوریاطالعاتمربوطبههرمتغیر،اینپژوهش،

تقاضای بر مؤثر عوامل از هریک تأثیر می ان است. بوده نیاز عناصر متقابل تأثیرگذاری به فقط

تهران توجهبهنظربهتفکیکمهمگردشگریداخلیشهر با ترینانوا گردشگریبرروییکدیگر

خبرگانمشخصشدهاست.


 منتخب : ماتریس مقادیر اثرگذاری و اثرپذیری عوامل موثر بر تقاضای چهار نوع گردشگری داخلی6جدول 

  شهر تهران

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1  

VFRگردشگری

4.086953.416453.718793.810263.40353.54093.70355D 

3.415393.878513.625713.843413.510783.61683.66891R

7.502357.294967.22367.653676.914287.157727.37246D+R

0.67156 -0.4621-0.0278-0.0332-0.1073-0.07590.03464 D-R
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B9B8B7B6B5B4B3B2B1

گردشگری 

 تفریحی

1.819122.136232.580252.468562.404232.337842.167841.972012.60792D

2.631371.911422.348452.5732.328082.33422.149642.557691.66017R

4.450494.047654.92875.041564.73234.672044.317494.52974.26809D+R

-0.81220.224820.23178-0.10440.076150.003640.0182-0.58570.94776D-R

 

C9C8C7C6C5C4C3C2C1

گردشگری 

 پزشکی

2.353542.566142.359122.209572.169012.097312.188842.004052.42426D

2.565482.087342.237982.163072.656132.088072.077882.258382.23792R

4.919024.653494.59714.372644.825144.185394.266724.262434.66258D+R

-0.21190.4788 0.12114 0.0465 -0.48710.00924 0.11097 -0.25430.18675 D-R

 

D7D6D5D4D3D2D1

گردشگری 

 -اداری

 تجاری

2.203982.489322.681732.450092.15412.043562.45466D

2.314962.407272.393712.117792.335412.45342.45491R

4.518934.896595.075434.567884.489514.496964.90957D+R

-0.1110.8205 0.28802 0.33229 -0.1813-0.4098-0.0002D-R





گردشگری
VFR 



گردشگری 

 تفریحی



گردشگری 

 پزشکی

گردشگری 

اد ـ تجاری

 اری

 قمنبع: محاسبات محق

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

D 2.60792 1.97201 2.16784 2.33784 2.40423 2.46856 2.58025 2.13623 1.81912

R 1.66017 2.55769 2.14964 2.3342 2.32808 2.573 2.34845 1.91142 2.63137

D+R 4.26809 4.5297 4.31749 4.67204 4.7323 5.04156 4.9287 4.04765 4.45049

D-R 0.94776 -0.5857 0.0182 0.00364 0.07615 -0.1044 0.23179 0.22482 -0.8122

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

D 2.42466 2.00405 2.18884 2.09731 2.16901 2.20957 2.35912 2.56614 2.35354

R 2.23792 2.25838 2.07788 2.08807 2.65613 2.16307 2.23798 2.08734 2.56548

D+R 4.66258 4.26243 4.26672 4.18539 4.82514 4.37264 4.5971 4.65349 4.91902

D-R 0.18675 -0.2543 0.11097 0.00924 -0.4871 0.0465 0.12114 0.4788 -0.2119
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همیشهمثبتD+Rاند.مقداراعدادفازیD-RوD+Rآمدهبرایدستبنابراینتمامیمقادیربه

نشانمی اهمیتآنعاملدرسیستمرا وزنیا استو اگرمثبتباشدعاملتأثیرگذارD-Rدهد.

نامنسبتتأثیرپذیریدرسیستمقطعیودرغیراین یادصورتتأثیرپذیرقطعیاستکهازآنبا

قرارمی منتخببه داخلی گردشگری نو  چهار تفکیکهریکاز به قطعی تأثیرگذار عوامل شود.

است:7جدول


 : خروجی نهایی دیماتل فازی برای هریک از انواع گردشگری داخلی شهر تهران7جدول 

گردشگریپ شکی

C1)عواملاقتصادی)درآمدوثروتافراد: 

C3یدرمقصد:قیمتخدماتوه ینةزندگ

C4قیمتتأسیساتاقامتی:

C6وجودآلودگیهوا: 

C7)قیمتمحصوالتجایگ ین)سفرخارجی:

C8هاهاوآزمایشگاه:تعدادمراک پ شکی،بیمارستان

گردشگریتفریحی

B1)عواملاقتصادی)درآمدوثروتافراد: 

B3قیمتخدماتوه ینةزندگیدرمقصد:

B4قیمتتأسیساتاقامتی

B5تعدادتعطیالترسمی:

B7)قیمتمحصوالتجایگ ین)سفرخارجی:

B8)قیمتمحصوالتجایگ ین)سفرداخلی:

 VFRگردشگری
A1)عواملاقتصادی)درآمدوثروتافراد: 

A7نرخمهاجرت:

گردشگری

اداری ـ تجاری

D4قیمتتأسیساتاقامتی: 

D5هایبرگ ارشده:تعدادنمایشگاه

D6صوالتجایگ ین)سفرداخلی(:قیمتمح

 منبع: محاسبات محقق           

 

ترینترتیب،سهپرسشفرعیاولپژوهشپاسخدادهشدهومشخصشدهچهارنو مهماینبه

به تهران شهر داخلی گردشگری تجاریانوا  گردشگری بستگان، و دوستان دیدار اداری، ـ ترتیب

دارند.متفاوتیتقاضایگردشگریداخلیتفریحیوپ شکیاستوهرکدامتابع

 توجهبهمشکالتمتعدددرحوزةآمارگردشگریداخلی، یژهبهتفکیکانوا گردشگری،وبهبا

آنبرخوردمیدرمعموالًیکهامسئله بهمفقودشدهیهادادهشودکاربردهایواقعیبا منظوراست.

برایهرویژگی گیریشدهودریموجودمتوسطهانمونهگینیانمحلاینمشکلدراینپژوهش،

 قرار  است.شدهدادهجاهایخالی ادامه، بایدادهسازآمادهمنظوربهدر ارزیابی برایآموزشو ها

ی،سازنرمالاندتاتأثیراعدادب رگکاهشیابد.پسازگرها،ابتداهریکازمتغیرهانرمالشدهتخمین



98 بهار ،یکم شمارة م،هشت سال .توسعه و ردشگریگ پژوهشی ـ علمی فصلنامة

264 

هاستیخروجهاویازورودیامجموعهشود.نتیجةاینمرحلهداشتنمیهاانجامداده1کردنتصادفی

ی اناطالعاتیکهبایددرفرایندم،هادادهکردنکهداراینظامخاصینیستند.پسازپایانتصادفی

مشخصمی شود استفاده براینآموزششبکه دادهشود. بخشیاز برایآموزش)اساس، و(trainها

شود.دراینمطالعهنی ،باتوجهبهمحدودیتبکهدرنظرگرفتهمیش(testبرایارزیابی)بخشیدیگر

مشاهده(برایتصدیق50درصد)30مشاهده(برایآموزشو118درصدمشاهدات)70ها،ازداده

است.شدهاستفاده



نوع از بینی تقاضای چهار  یوهای پژوهش برای پیشسناربینی و  ی پیشها روشبررسی 

 ی داخلی شهر تهران گردشگر ترین انواع مهم

یمتفاوتیهاروشیداخلیشهرتهران،گردشگرترینانوا بینیتقاضایچهارنو ازمهمبرایپیش

می که دارد آنوجود روشتوان کلی دستة سه به را ترکیبیها و هوشمصنوعی کالسیک، های

یداخلیگردشگرترینانوا بینیتقاضایچهارنو ازمهمبندیکرد.بنابرایندرتحلیلپیشیمتقس

یقرارگرفت:بررسموردشهرتهرانششسناریو

باپیش:1سناریوی  تهران شهر بستگان و دوستان از دیدار داخلی گردشگری تقاضای بینی

رویکردرگرسیونچندمتغیره.

فرایند رگرسیون یتحلیل برای متغیرهاتخمینآماری بین شاملستروابط روش این .

تمرک کهیوقت،فرداستوتحلیلمتغیرهایخاصومنحصربهیسازبرایمدلبسیاریهایتکنیک

کندکمکمیتحلیلرگرسیونعالوهروابطبینمتغیروابستهویکیاچندمتغیرمستقلباشد.بهبر

دریابیمکه تغییرهرکدامازمتغیرهتا ثابتچگونهمقدارمتغیروابستهبا با بودندیگرایمستقلو

.(1378)الوانی،کندمتغیرهایمستقلتغییرمی

مهم از نو  چهار برایهریکاز رگرسیون استمعناداری الزم ابتدا انوا در یگردشگرترین

 آزمون با تهران شهر پیشFداخلی برای رگرسیون روش از سپس شود. تقاضایسنجیده بینی

(.1شود)رابطةوستانوبستگانشهرتهراناستفادهمیگردشگریبازدیدازد

𝑦𝑝 (1رابطة  = 𝜇11𝑥1 + 𝜇22𝑥2 + ⋯𝜇𝑝𝑞𝑥𝑞 + 𝜀𝑝 

: 𝑞ها.تعدادپارامتر𝑥:یورودیپارامترها

 : 𝑝تعدادنمونه ∶ها. 𝜀نگینیامها)توزیعنرمالبایانگینکلخروجیمانحرافمعیارخروجیاز

 صفر(.

𝑦.)برابرخروجی)تعدادگردشگران:

یداخلیشهرتهراننی کمترازگردشگرترینانوا داریبرایهرچهارنو ازمهمیمعنمقدار

بنابراینمی05/0 برایپیشاست. روشرگرسیون از بهتوان تهران تقاضایگردشگریشهر بینی

                                                           
1- Randomizing 
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یآناستفادهکرد.رگردشگترینانوا تفکیکچهارنو ازمهم

فازی. ـ یعصبیهاشبکهیداخلیشهرتهرانبارویکردگردشگربینیتقاضایپیش:2سناریوی 

ست.درهاةگرهدهنداتصالیهاکمانوهاایمتشکلازگرهیهالیپنجاشبکهفازی ـ شبکةعصبی

کند.باضربزیرامشخصمییمختلففاهابازهالیةاول)ورودی(،کاربرمی انتعلقهرورودیبه

الیةدوم وزندر یکدیگر، در الیةسومعملمحاسبةیمدستبهمقادیرورودیبههرگره در آید.

ازانجامعملیاتبرwi)گیرد.الیةچهارمالیةقوانیناست.وزننسبیقوانین)یمانجامwi))هاقانون

استکههدف(f)الیةآخرخروجیشبکه.شودیم(wi fi)هایورودیبهاینالیهحاصلیامپروی

فردوهمکاران،یمیفهازشبکهوخروجیواقعیاست)آمدهدستبهکردناختالفخروجیآنحداقل

.اینشودکهمعادلسیستماستنتاجفازیسوگنواستتولیدمیایباطیمراحلباالشبکه.(1390

(.3لیشهرتهرانرسمشدهاست)نمودارمعماریبرایهریکازانوا گردشگریداخ



ی
ی تفریح

گردشگر
 

  

ی
ی ادار

گردشگر
- 

ی
تجار

 

 



98 بهار ،یکم شمارة م،هشت سال .توسعه و ردشگریگ پژوهشی ـ علمی فصلنامة

266 

ی 
گردشگر

V
F

R
 

 

ی 
گردشگر

ی
پزشک

 

 

  ی داخلی شهر تهرانگردشگر ترین انواع چهار نوع از مهمبرای  های عصبی فازی شبکهساختار : 3نمودار

 

.SVRانبااستفادهازالگوریتمیداخلیشهرتهرگردشگربینیتقاضایپیش: 3سناریوی 

ماشین نام یادگیریآماریوَپنیکبه نظریة از پشتیبان)اینروشمستقیماً SVMهایبردار
)

ماشینشدهاستخراج طبقهاست. مسا ل برای پشتیبان بردار بههای میبندی )کار  ,Vapnikروند

هاتوسعهیافت.اینالگوریتمنباتخمیندادهبرایکاربامسا لرگرسیوهاآن(.بعدهاالگوریتم1995

یاگستردههایاخیرمورداستفادةدرسالSVR(نامیدهشد.SVRجدیدرگرسیونبردارپشتیبان)

بینیتقاضایگردشگریاست.یشپیدرمؤثرومدلگرفتهقرار

پیش:4سناریوی  تقاضای ترکگردشگربینی از استفاده با تهران شهر داخلی رویکردی یب

.SVRرگرسیونوالگوریتم

الگوریتمروشدر رگرسیونو روشرگرسیونSVRترکیبرویکرد با ابتدا های برتر یژگیو،

مهم نو از تهرانانتخابمیگردشگریچهار شودوسپسبرایترینانوا گردشگریداخلیشهر

الگوریتم میSVRارزیابیبه وقداده استکه شایانذکر روشرگرسیونبرایانتخابشود. تیاز

هاکهدقتباالتریرمجموعهازویژگیزویژگیاستفادهشود،باقراردادنیکسریمحدودیت،بهترین

 
 

الیه  
 انطباقی



 بینی تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران مدل ترکیبی پیش و همکاران محمدرضا فرزین

267 

تهرانانتخابمی انوا گردشگریداخلیشهر دارندبرایهریکاز ویژگیرا کمترینتعداد شودو

(.8)جدول


نواع گردشگری داخلی شهر تهران با استفاده از روش رگرسیون های منتخب در هریک از ا : ویژگی8جدول 

 چندمتغیره
های منتخب در هریک از انواع گردشگری داخلی شهر تهران با  ویژگی

 استفاده از روش رگرسیون
 نوع گردشگری

رانیهایدرماندراه ینه،شاخصبهایهتلورستوراندرتهران

آلودگیهوا، شکیتهرانهاومراک پتعدادبیمارستان،)دالر(

 ،ماهرمضان)تعدادروزها(

گردشگریپ شکی

تعداد)یرسمالتیتعط،شاخصبهایهتلورستوراندرتهران

 ماهرمضان(،روزها
گردشگریتفریحی

 ماهرمضان
دیدارازدوستانو

 بستگان

 ،ماهرمضانهایبرگ ارشدهشگاهینماتعداد
-گردشگریتجاری

اداری

 بع: محاسبات محققمن     



پیش:5سناریوی  تقاضای رویکردگردشگربینی ترکیب از استفاده با تهران شهر داخلی ی

یعصبیفازی.هاشبکهرگرسیونو

یعصبیفازی،ابتداباروشرگرسیونبرایهریکهاشبکهترکیبرویکردرگرسیونوروشدر

شود،سپسبرایارزیابیبهانتخابمیرهای برت یژگیوازچهارنو گردشگریداخلیشهرتهران

(.8شود)جدولیعصبیفازیدادهمیهاشبکه

SVRیداخلیشهرتهرانبااستفادهازترکیبالگوریتمگردشگربینیتقاضایپیش:6سناریوی 

یعصبیفازی.هاشبکهو

ازآنجا روشفوق دو هر پیشبهکه میبینیمن لة استفاده کننده ترکیب روشباشوند، دو این

(وخطای9یارزیابی)جدولهادادهیکدیگراصولیواجرایینیست.درانتها،باتوجهبهنتایجاعمال

درمقایسهباسایرهاشبکهشودکهرویکردترکیبیرگرسیونوحاصل،مشخصمی یعصبیفازی،

بهروش بنابراین دارند. کمتری خطای میها، ،رسدنظر بین رویکردهاروشاز از استفاده فوق، ی

 و رگرسیون روشهاشبکهترکیبی سایر نسبتبه پیشنهادی، فازیِ پیشیعصبی بهتریها، بینی

درخصوصگردشگریداخلیبازدیدازدوستانوبستگانداشتهباشد.




 



98 بهار ،یکم شمارة م،هشت سال .توسعه و ردشگریگ پژوهشی ـ علمی فصلنامة

268 

 های خطا ها و شاخص : مقایسة روش9جدول 

MSE RMSE NMSE R
2 

MAE MAPE ها سناریو 
ی پزشک

گردشگر
 ی

 رگرسیون 0.20815 0.000208 0.968491 0.031509 0.017720 0.000314

6.07 E-05 0.007791 0.006082 0.993918 9.13E-05 0.009134 
هایعصبیرویکردشبکه

 یفاز

 SVRالگوریتم 0.019093 0.000191 0.967631 0.032369 0.017927 0.000323

4.19 E -05 0.006473 0.004197 0.995803 7.25E-05 0.007253 
ترکیبیرگرسیون رویکرد

 SVRوالگوریتم

0.000883 0.029715 0.088541 0.911459 0.000321 0.032139 
رویکردترکیبیرگرسیون

 یفازهایعصبیوشبکه

1.72E-05 0.004147 0.000193 0.999807 3.52E-05 0.00352 رگرسیون 

ی
ی تفریح

گردشگر
 

1.46E-05 0.003821 0.000164 0.999836 3.26 E-05 0.003261 
هایعصبیرویکردشبکه

 یفاز

 SVRالگوریتم 0.048529 0.000485 0.972236 0.027764 0.049769 0.002477

1.43E-05 0.003781 0.000161 0.999839 3.06E-05 0.003064 
ترکیبیرگرسیون رویکرد

 SVRوالگوریتم

1.26E -05  0.003549 0.000141 0.999859 3.18E-05 0.003183 
رویکردترکیبیرگرسیون

 یفازهایعصبیوشبکه

ستگان رگرسیون 0.049325 0.000493 0.974588 0.025412 0.042249 0.001785
ی بازدید از دوستان و ب

گردشگر
 

0.001395 0.037349 0.019856 0.980144 0.000436 0.043579 
هایعصبیرویکردشبکه

 یفاز

 SVRالگوریتم 0.274595 0.002746 0.127158 0.872842 0.247621 0.061316

1.24E-05 0.003521 0.000177 0.999823 3.28 E-05 0.00328 
ترکیبیرگرسیون رویکرد

 SVRوالگوریتم

8.74E-06 0.002956 0.000124 0.999876 2.7E-05 0.002779 
رویکردترکیبیرگرسیون

 یفازهایعصبیوشبکه

6.53E-06 0.002555 0.012225 0.987775 2.9E-05 0.002903 رگرسیون 

ی
ی تجار

گردشگر
 2.78E-07 5.27E-04 0.00052 0.99948 4.94E-06 0.000494 

هایعصبیرویکردشبکه

 یفاز

 SVRالگوریتم 0.035256 0.000353 0.96897 0.03103 0.060704 0.003685

1.36E-07 
1.36E-07 

3.67E-

043.67E-04 
0.000256 0.999744 3.53E -06  0.000353 

ترکیبیرگرسیون رویکرد

 SVRوالگوریتم

7.69E-07 
8.76E-04 

8.76E-04 
0.001439 0.998561 9.25E-06 0.000925 

رویکردترکیبیرگرسیون

 یفازهایعصبیوشبکه

 منبع: محاسبات محقق
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دری،فازهایعصبیرسیونوشبکهرویکردترکیبیرگدهدکه،نتایجنشانمی9براساسجدول

روش سایر با پیشمقایسه درخصوص ازها، بازدید داخلی گردشگری و تفریحی گردشگری بینی

الگوریتم ترکیبیرگرسیونو رویکرد همچنین، دارد. را بستگانکمترینخطا درSVRدوستانو ،

روش سایر با درخصوصپیشمقایسه تجاریها، و پ شکی گردشگری دارای ـ بینی داخلی اداری

کمترینخطااست.

هایواقعیترسیمشده،مبیّنهمیننتیجهاست.نی ،کهبراساسداده4نمودار
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ی 
گردشگر

ی
پزشک

 

 

گری داخلی شهر تهران ترین گردش های مختلف بر تقاضای چهار نوع از مهم : نتایج آزمون روش4نمودار 

 های واقعی( )داده



تهرانتابعتقاضایمج ایشودیمبنابراینمشخص انوا گردشگریداخلیشهر کههریکاز

بینیبهینهبرایهریکنی متفاوتاست.خروجینهاییاینپژوهشبرایخودراداردوروشپیش

است:5نمودارقراربهتهرانترینانوا گردشگریداخلیشهرهریکازچهارنو ازمهم






 ترین انواع گردشگری داخلی شهر تهران : خروجی نهایی پژوهش برای چهار نوع از مهم5نمودار 
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

بینیتعدادهریکازانوا گردشگریداخلیشهرتهرانبادراینپژوهش،مدلترکیبیومج ایپیش

طراحیشدهوازلحاظمعیارهایعملکردSVRازی،رگرسیونوالگوریتماستفادهازشبکةعصبیف

(R
2
,MAPE, MAE, NMSE, RMSE, MSEدهدکهرویکرداند.نتیجهنشانمی(باهممقایسهشده

درخصوصپیش دارایکمترینخطا رویکردرگرسیونچندمتغیره بینیگردشگریپ شکیداخلی،

شبکه و رگرسیون فترکیبی عصبی درخصوصپیشهای خطا کمترین دارای گردشگریازی بینی

دارایکمترینخطادرخصوصSVRداخلیورویکردترکیبیرگرسیونوالگوریتمVFRتفریحی،و

برای ـ بینیگردشگریتجاریپیش هماداریداخلیاست. تثبیتنتایجو نینکمکبهچآزمونیا

منتجازاینمطالعههاییگردشگری،پیشنهادةوزبینیدرحمندبهموضوعاتپیشعالقهپژوهشگران

شود:همی درذیلارا

 ترتیـبترینانوا گردشگریداخلیشهرتهرانبـهبراساساطالعاتمرک آمارایران،چهارنو ازمهم

یوپ شـکیاسـت.ضـروریاسـتحـیتفراداری، ــ یتجـاریگردشـگربازدیدازدوستانوبستگان،

اقداماتالزمصورتگیـرد.رونـدگردشـگریهاآنهاونیازسنجیگردشگریدرخصوصهریکازاین

روضروریاستتمهیداتیبـرایجـذبهااست.ازاینةکاهشرشدهریکازاینگردشگریدهندنشان

هرچهبیشترگردشگرانداخلیبهشهرتهراناندیشیدهشود.باتوجهبهاینکهرتبةاولبااختالفزیاد

یدارازدوستانوبستگانتعلقداردوبرایایننو گردشگری،بیشترازاقامت،وجـودبهگردشگرید

یهـاتیـفعالیبیشـتریدرخصـوصگـذارهیسرمادراولویتاست،الزماستمراک تفریحوسرگرمی

تفریحیوسرگرمیشهرتهرانصورتگیرد.

 بینـیبـهدورهاینـوینپـیشروشةازعرصگردشگریداخلیبرخالفبسیاریازبازارهایمهم،بازار

گـذاریوتأثیراتمهمیدرسیاسـتمناسبتقاضایگردشگریداخلیبینیپیشاست.ازآنجاکهمانده

شـودپیشـنهادمـیگـذارانسیاسـتوانریـ برنامـهکمکبهمنظوربه،داردهایاقتصادیری یبرنامه

وامکـانگرفتـهوتوسـعهدادهشـودکـارحـوزةگردشـگریداخلـیبـهبینیدرهاینوینپیشروش

شـدةهایگـمکهتاحدامکاندادهطوریگردشگریداخلیفراهمآید؛بهترمتغیرهایبینیدقیقپیش

 کمتریوجودداشتهباشد.

 هـایهـوشسـایرروشهـایاقتصادسـنجیوبـامـدلپـژوهشزمانمدلپیشنهادیاینهمیسةمقا

 سازد.میترهاراروشنوضعیتقدرتعملکرداینمدلمصنوعی

 تـوانبـاتوجـهبـهمـیعصـبیفـازی،بینـیگاهفازیبـراییـکسیسـتمپـیشآن ـ درتعیینقوانیناگر

 .کردسازیاستفادهخبرگاناستخراجودرمدلآرایهایاقتصادیبازارقوانینیرابااستفادهازشاخص

 هـایمـدلوهـایفـازیاساسـأجـ دلمـوغیرخطـیاسـتتقاضایگردشگریداخلـیرفتارازآنجاکه

شـوددررود،پیشـنهادمـیکـارمـیبـههانی بیشازیـکمتغیـرمسـتقلندودرتمامیمدلاغیرخطی

بیشـتراسـتفادهدهـدمیخطایبرآوردراکاهشکههایغیرخطیروشتقاضایگردشگریازبینیپیش

 شود.
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 شـهریـایـکفقـطدرخصـوصشهرتهرانهبینیگردشگریورودیبدرتحقیقاتآتی،چنانچهپیش

استان ــ داردشهرتهـرانکهبیشترینمی انورودیگردشگریرابهمثالًشهریااستانی ـانجامشود

 اف ایشخواهدیافت.پژوهشقابلیتکاربردی

 دارد؛گردشـگریکـاربردةبینـیموضـوعاتمختلـفدرحـوزاینمدلمحـضنیسـتوبـرایپـیش

بینـیتقاضـابـرایمراکـ اقـامتییـاکننده،پـیشبینیفروشورفتارمصرفیلپیشموضوعاتیازقب

ونمـوادغـذاییچـریهمگبینیمی انمصرفمنابعورودیصنعتگردشهایگردشگری،پیشجاذبه

هاومراک اقامتی.هایانرژیبرایجاذبههایاحاملرستوران
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نامةیانپا.فازی(-هایعصبییگردشگریورودیایران)رویکردشبکهبینیتقاضا(.پیش1390)قیاکبرپور،ت

 ارشد،دانشگاهعالمهطباطبا ی،دانشکدةمدیریتوحسابداری.کارشناسی
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 .وسعیدداغستانی،تهران:مهکامهپورحسنترجمةمحمود.گردشگری
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عالمهطباطبا ی،دانشکدةاقتصاد.
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فازی-بینیمدلعصبیمقایسةتوانپیش(.»1390،ماشاءهلل،صبوحی،محمود)ساالرپورفرد،محمد،یمیفه
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 بینیپیش» .(1389زاده،محمد)تقی و مهرگان،محمدرضا حامد، گنجوی، شکوری عالیه، ی،کاظم محمدباقر، منهاج،

 ،انسانی علوم مدرس مجلة «.ایران در موردی مطالعة:عصبی یهاشبکه از استفاده با ونقلحمل بخشیانرژ تقاضای
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 .225-224ص ،23

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/537030
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1044
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1044
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