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 از هاستفاد با بوشهر ساحلی شهر گردشگری تسهیالت و خدمات عرضه فضای بندیسطح و ارزیابی

GIS فازی منطق و 

 

 اطالعات جغرافیایی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران هایدانشجوی کارشناسی ارشد سیستم - 1سجاد شادور

 برداری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایراناستادیار گروه مهندسی نقشه -مهدی عربی 

 
 13/04/1400تاریخ پذیرش:                                                                                                      26/06/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 نابرابری تعدیل همچنین و موردنیاز هایزیرساخت و مرکزیت تعیین برای معیاری گردشگری خدمات بندیسطح 

 پیشرفت با امروزه و استشده تبدیل المللیبین مختلف جوامع در خدماتی صنعت به گردشگری. است نواحی بین

 گوناگون، هایزمینه در متنوع هایشاخص از استفاده جغرافیایی، مطالعات در ایرایانه و آماری هایروش

 دسترسی فضای بندیسطح حاضر پژوهش هدف. هستند گردشگری خدمات بندیسطح در هاروش ترینمتداول

. است فازی منطق از هاستفاد با و جغرافیایی اطالعات هایسیستم از استفاده با بوشهر شهر گردشگری خدمات به

 10 دهی وزن و بندیاولویت برای شهری خدمات و گردشگری حوزه کارشناسان نظرات از پژوهش این در

 Expert افزارنرم در مراتبیسلسله تحلیل روش به بوشهر ساحلی شهر گردشگری خدمات با مرتبط شاخص

Choice هایوزن اعمال و فازی اجتماع تابع از تفادهاس با اطالعاتی هایالیه سازی فازی از پس. شد استفاده 

 نهایی نقشه مرتبط، هاینقشه تلفیق سپس و ArcGIS افزارنرم در اطالعاتی هایالیه از یک هر بر خروجی

 تولیدشده نقشه. گردید ایجاد فازی منطق عملگرهای کمک به بوشهر گردشگری خدمات به دسترسی بندیسطح

 مساحت درصد 56/23 مناسب محدوده و درصد 1/19 مناسب، بسیار محدوده رد دسترسی سطح که دهدمی نشان

 از درصد 81/10 و 69/19 ،84/26 ترتیب به نامناسب بسیار و نامناسب متوسط، دسترسی هایپهنه برای و

 شهری مرکز هسته و بوشهر شهر شمال در که است آن از حاکی پژوهش هاییافته. باشدمی را منطقه مساحت

 ولی دارد قرار مناسبی بسیار وضعیت در گردشگری خدمات به دسترسی سطح است، شهری 1 ناحیه در اًعمدت که

 شهری تسهیالت و خدمات به دسترسی شود، بیشتر فاصله شهر جنوب طرفبه شهر هسته و شهر شمال از هرچه

 .کندمی میل بودن نامطلوب سمت به گردشگر برای

 

 .یک، جامعه اکولوژزیستمحیط، نگرش دینی و ارزشی، طبیعت و رانای بومزیستفرهنگ  واژگان کلیدی:
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 1401 پاییز ،3 شمارۀ ،54 دورۀ انسانی، جغرافیای هایپژوهش   890

 مقدمه

نیازهای جوامع محلی، حفظ  درکدر جوامع امروزی، گردشگری شهری در جهت رسیدن به تعاملی پایدار میان 

عه است. ریزی صحیح توسزیست و ارتقا سطح کیفیت زندگی، نیازمند یک نظام قدرتمند با نگرش سیستمی و برنامهمحیط

در راستای چنین نگرشی، ضروری است که مدیریت شهری بر مبنای هدف توسعه گردشگری با مشخص کردن مسائل 

دیوساالر و دهد )اساسی فضایی شهر، کارکنان و واحدهای تابعه خود را در جهت دستیابی به چنین هدفی مشارکت 

های ای است که از تحرکات باال در زمینهپدیده عنوان صنعت خدماتی در جهان،ی بهگردشگر(. 84: 1395همکاران،

ها گردشگر در مناطق وآمدهای میلیونها و رفتاقتصادی، اجتماعی و محیطی برخوردار است که تحت تأثیر مسافرت

 1394 کند )عبدالهی و همکاران،هایی روبرو میفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر را با چالش-شهری، ساختار فضایی

 3/1حدود کند که در این سال میالدی، بیان می 2017جهانی گردشگری در گزارش ساالنه خود در سال  زمانسا .(1:

درصدی گردشگر نسبت به سال  7اند که نشان از رشد میلیارد نفر از مقاصد مختلف گردشگری در جهان بازدید کرده

میالدی تاکنون  2009اشاره دارد که از سال  میلیون نفر افزایش تعداد گردشگر 84میالدی دارد که به حدود  2016

سازمان گردشگری  گزارشاست )بیشترین افزایش جهش تعداد گردشگر را در یک سال به خود اختصاص داده 

(. این موضوع بیانگر اهمیت صنعت گردشگری در جهان است که این حرکت روبه رشد، جوامع را 11: 1،2017جهانی

های ریزی در گردشگری نیازمند بررسی ویژگیکند. برنامهیی زیربنایی میتواناخدمات و  ریزی در توسعهمصمم به برنامه

های مناسب گردشگری را شناسایی کرد موثر در برقراری تعامل بین جامعه میزبان، گردشگر و منابع است تا بتوان قابلیت

های مکانی و زمانی مناسب در موقعیت مدت برسد. شناختو توسعه بخشید تا توسعه گردشگری به پایداری در طوالنی

ریزی گردشگری هستند که نقشی مهم در شناسایی سیستم مناسب های برنامهگردشگری، از ارکان اصلی طراحی سیستم

های زمانی عمدتاً با استفاده از پارامترهای متعدد جوی و براساس روابط زیست اقلیم کند. تحلیلریزی مهیا میبرنامه

های های کاربری مناسب خدمات و تسهیالت و ویژگیپذیر است و تحلیل مکانی با توجه به قابلیتمگردشگری انجا

های مختلف، عامل دسترسی نقشی پررنگ در است. در تحلیل فضای مناسب گردشگری در محیط اجراقابلزیربنایی 

 ینتریکی از مهمناسب و راحت مدسترسی  کند. وجودهای مطلوب یا نامطلوب گردشگری ارائه میبندی پهنهطبقه

دسترسی به  ؛بندی کردصورت مختلف تقسیمتوان بهدسترسی را می آید.به شمار می آلایده خصوصیات یک شهر

 (.107 :1393 زاده و همکاران،دسترسی به اماکن و دسترسی به اطالعات )حسین دسترسی به کاالها و منابع، ،هایتفعال

 ،یشهر ،یمحل سطوح همه در که این اصلاست  خدمات به نسبت زمانی-مکانی دیکینز نوعی ،یدسترس از منظور

 شهر در دسترسی قابلیت است، فهمقابل سادگیبه دسترسی کلی مفهوم .دارد بسیاری اهمیت فراملی و ملی ،یامنطقه

 بازتاب آن مانند و نیبد انرژی یا و سوخت مصرف سفر، صورت هزینهبه فاصله عامل شود.یم مربوط زمان و فاصله به

 بیشتر نیز هاهزینه درنتیجه و است بیشترو سطح دسترسی  مقصد به زمان رسیدن باشد، بیشتر فاصله هرچه یابد.یم

 دسترسی معنی به دو آن کاهش و نامناسب دسترسی معنی به، و زمان فاصلهی یعن عامل دو هر افزایش شوند.یم

و  شهرسازی اساسی اصول از دیگر یکی زمان، و فاصله کاهش و دسترسیقابلیت  افزایش ،روینازا .است مناسب

دسترسی مناسب به خدمات  .(117 :1393 ،زاده دلیر و همکارانشود )حسینیمحسوب م شهری توسعهریزی برنامه

طورکلی در رفاه اجتماعی گردشگران و به ایکنندهیینترین پارامترهایی است که نقش مهم و تعیکی از مهم ،یگردشگر

حلقه ارتباط میان دو عنصر تقاضا )گردشگران( و  با توجه به اینکه دسترسی به خدمات، در عرصه حیات گردشگری دارد.

خدمات گردشگری کارا و مطلوب و توزیع بهینه و متناسب آن برای گردشگران و سایر  کننده( است،عرضه )مراکز ارائه

                                                           
1 . UNWTO 
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 یزیربا کمک برنامه بنابراین ؛کندیم یکارکردهای گردشگری کمک شایانبه توازن و تعادل سایر  کنندگان،استفاده

 توانیم ،یتهای دارای اولوعنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در زمینة تخصیص منابع به فضاها و مکانفضایی به

ل شمال و سواح (.277 :1395 و همکاران، یهای بهینة خدمات گردشگری را به بهترین نحو مشخص کرد )مرشدمکان

سواحل شود. عنوان نقاط هدف گردشگری محسوب میهای فصلی همواره بهجنوب کشور ساالنه و براساس ویژگی

و  های سرد سالدر ماه ،یحباالیی برای گردشگری و تفر یلاز پتانس براساس موقعیت فصلی و شرایط گرمایی فارسخلیج

محل بسیار مناسبی برای تفریح  تواندیای بسیار زیبا مداشتن سواحل ماسهشهر بوشهر با  ویژه در ایّام نوروز برخوردارند.به

ریزی و با برنامه ،یویژه مسئوالن بخش گردشگربه ،که مسئوالن استانرود می انتظارمسافران بخش گردشگری باشد و 

و همواره  ینه باشندگذاران در این زمجذب سرمایه به دنبال ،یگردشگرهای کاربری تسهیالت قابلیت طراحی مناسب

با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت  بخشند.های گردشگری شهر بوشهر را با مدیریت صحیح، رونق تنوع قابلیت

شهر بوشهر و ارائه  های خدماتی و تسهیالتییل و قابلیتجغرافیایی شهر بوشهر هدف از انجام این تحقیق شناسایی پتانس

تاکنون مطالعاتی در ارتباط با تعیین فضای مناسب گردشگری و  طقه است.راهبردهایی جهت توسعه گردشگری من

در این ناحیه صورت گرفته است. در این پژوهش به  AHPبندی با استفاده از مدل ها و همچنین سطحوضعیت دسترسی

وزه مدیریت های مناسب هستیم. از دیدگاه کارشناسان حبندی پهنههای مطلوب گردشگری و سطحدنبال شناسایی بخش

بستر سواحل بوشهر را حاصل  زیستی ویطمحهای گردشگر بر روی منابع زیست، اثرات منفی فعالیتشهری و محیط

شهری بوشهر با توجه به محدودیت زمانی در ایام نوروز  1ویژه در منطقه تراکم باالی جمعیت بیش از ظرفیت پذیرش به

های خدماتی گردشگری بوشهر در جهت تعیین مناطق با پتانسیل قابلیتدانند و در این تحقیق به دنبال شناسایی می

استان بوشهر یکی  ها در این دو ناحیه هستیم.شهری، مقایسه و بررسی توزیع کاربری 2و  1باالی گردشگری در مناطق 

ا و موقعیت که این استان با توجه به سواحل و جزایر و دریطوریگردد بهی گردشگری کشور محسوب میهااز قطب

و  هاواسطه قابلیتشود و این بهمحسوب می ایران در محدوده ساحلیگردشگری  یکی از شهرهای پررونقاستراتژیک آن

نتایج حاصل از این  (.84 :1396 ی نسبتاً چشمگیری است که در این استان وجود دارد )مختاری و همکاران،هاجذابیت

اجتماعی و اقتصادی را در جهت –های فرهنگییت شهری و گردشگری در بخشریزان حوزه مدیرتواند برنامهپژوهش می

ها و ارائه خدمات گردشگری و توزیع متناسب جمعیت در جهت بهبود کیفیت و کنترل تعیین اولویت توسعه قابلیت

مناطق  ی ازاعمدهجهت که بخش ای هدایت کند. ازاینریزی شهری و منطقهیط زیستی در حوزه برنامهمحمخاطرات 

تواند در ها میریزی توزیع فضایی کاربریاستان بوشهر با سواحل ارتباط تنگاتنگ دارند، الگوی پیشنهادی سیستم برنامه

مناطقی ازجمله بندر گناوه، بندر دیلم، بندر کنگان، دیر و سواحل زیبای دلوار در بخش تنگستان را به دلیل شباهت 

 ، اجرا نمود.کالبدی و محیطی با منطقه موردمطالعه

 و یزیربرنامه ی،گردشگر با مرتبط یهافعالیت از بسیاری برای توانمی(GIS) های اطالعات جغرافیاییسیستماز 

 و مرکزیت تعیین برای معیاری گردشگری خدمات بندیسطح (.1 :1395 ینی،حسکرد )صیدانی و  استفاده یسازمدل

 از مراتبیسلسله تشکیل راستا همین در است. نواحی بین ابرابرین تعدیل و موردنیاز هایتعیین زیرساخت همچنین

 باشد داشته مطلوب کارکرد و خدمات مناسب هارائ و گردشگر توزیع برای مؤثری چارچوب بتواند که گردشگری خدمات

 ایو منطقه فضایی ریزیبرنامه از بخشی عنوانبه و خدمات گردشگری هاجاذبه بندیسطحبراین بنا ؛است ضروری

 مورد پشتیبان های خدماتیزیرساخت با مناطق این در هاجاذبه فضایی توزیع تا است نیاز و دارد اهمیت بسیار گردشگری

فضای دسترسی به  سطوح :استسؤال اصلی پژوهش بدین شرح  شدهیانبا توجه به مطالب ب یرد. لذاگ قرار تحلیل

و چه مناطقی  چگونه است و منطق فازی جغرافیایی تم اطالعاتخدمات گردشگری شهر ساحلی بوشهر با استفاده از سیس
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 بیشترین قابلیت جذب گردشگر را دارند؟

 

 مبانی نظری

های نهت و پیشیسی نظریای، بررساحلیزی خدمات گردشگری در مناطق ربرنامهبا توجه به لزوم اهمیت مدیریت شهری و 

 ،رابطهین در هم ست.ای صورت پذیرفته اگستردهتحقیقات مرتبط با این موضوع ضروری است همچنین در این راستا 

احلی روستایی استان مقاصد گردشگری س یبندسطح "پژوهشی با عنوان (،1398نژاد )الدین افتخاری و رمضانکنر

 اناز گردشگرخدمات موردنی وبیشتر مقاصد گردشگری ساحلی از حداقل امکانات  نتایج نشان داد که انجام دادند. "گیالن

یازهای گوی ناسخپتا  یردها بیشتر موردتوجه قرار گدر آن گذارییهبرخوردارند ولی باید توسعه این مقاصد و سرما

 ،(1397) رانمشکینی و همکاد. بخش برای آنان فراهم آیزمینه برای کسب یک تجربه لذتهمچنین  .گردشگران باشد

الت ت و تسهیبنای خدماشگری روزانه استان تهران برمفضایی محورهای گرد یبندتحلیل و سطح "پژوهشی با عنوان

نسبت  یترخدمات مناسب که محورهای شمالی و غربی استان ازبود نتایج پژوهش حاکی از آن  انجام دادند. "گردشگری

وجود  رغمیعل ،یکه محورهای شرق و جنوب شرقدرحالی به محورهای شرق و جنوب شرقی استان برخوردار هستند؛

ه لذا ب گری بیشتری هستند؛نیازمند خدمات و تسهیالت گردش تریهمچنین مسافت طوالن توجه،ی قابلهاظرفیت

 خود قرار دهند. هاییزیررنامهکه توسعه این محورها را در اولویت ب شودیریزان و کارشناسان مربوطه توصیه مبرنامه

 "ری شهری مشهدایی خدمات عمومی و گردشگتبیین همبستگی فض "پژوهشی با عنوان (،1397جمشیدی و همکاران )

دمات و دسترسی به خ ودسترسی به خدمات عمومی  بیننتایج پژوهش بیانگر همبستگی فضایی معناداری  انجام دادند.

های های مرکزی در مقایسه با حوزهیان حوزهمهمچنین نابرابری فضایی  های گردشگری شهری مشهد است.جاذبه

رات فضایی معنادار گردشگری این نتایج بیانگر اث .شودیدسترسی به خدمات عمومی تأیید مشهر مشهد در  اییهحاش

 (،1395مرشدی و همکاران ) شهد است.های مرکزی شهر مویژه در حوزهشهری بر توسعه فضایی خدمات عمومی به

داد نشان  هایافته دادند. امانج "استان فارس( :یفضایی خدمات گردشگری )مطالعه مورد یزیربرنامه"پژوهشی با عنوان

 اولویت در باید و رخوردارندب تامکانا کمترین از ... و ممسنی بوانات، ،یدانسپ ،یداقل شهرستان سیاسی هایبخش که

 از ترمناسب و بهتر ،...و زرقان مرودشت، ،یرازش شهرستان یسیاس هایبخش امکانات مقابل، در .گیرند قرار توسعه

مدل  نهایی نقشة معتقدند هاآن و دش انجام کارشناسان توسط واقعیت از هامدل ارزیابی ننیهمچ هاست.بخش دیگر

پژوهشی با  (،1395پور و مرادی مفرد )صفایی .دارد بیشتری مطابقت موجود هایواقعیت با ،یمصنوع عصبی شبکة

ان داد که نتایج نش .ادندداه انجام در کرمانش "شهری یهاجاذبه به دسترسی در گردشگران رفتاری الگوی تحلیل "عنوان

 بین یرمن،اسپ روش زا استفاده با همچنین شد. حاصل تاریخی یهاجاذبه و فراغت اوقات بین همبستگی ضریب بیشترین

 99/0 میناناط سطح با و 555/0ضریب  با معناداری و مثبت همبستگی شهری یهازیرساخت به دسترسی وفراغت اوقات

 شهر سطح در فراغت اوقات گذراندن ازها خانواده رضایتمندی میزان ،باشد بهترها زیرساخت چههر یعنی دارد. وجود

 شهری یهازیرساخت به یدسترس وفراغت اوقات بین اسپیرمن روش در ضریب همبستگی بیشترین بود. خواهد بیشتر

 در دموار بقیه در طبیعی یهاجاذبه بعد جزهب پژوهش موردنظر ابعاد بین در یانمونهتک t آزمون از استفاده با و شد حاصل

 دارد. وجود معناداری تفاوت %95 سطح

جاوا استان در  ییجامعه روستا داریپا یجهانگرد عملکرد یابیهدف مطالعه ارزبا  میالدی( 2016) 1اولخاق و اکشینتا

 تیفیک یهاشاخص فاده شد.است TOPSISو  AHPای را ارائه دادند که در آن از مدل ی مقالهاندونز ی کشورمرکز

                                                           
1 . Ulkhaq & Akshinta 



  893 ...بوشهر ساحلی شهر گردشگری تسهیالت و خدمات عرضه فضای بندیسطح و ارزیابی /شادرو و عربی

 تیریمد ستمیس، و محل اقامت( ستیزطیو مح فرعی التیتسه، اسکان) امکانات، (شیو آسا ی)دسترس خدمات

و درآمد کل فروش(  تی)رضا جینتا، (یو تجارت گردشگر جامعه تیریمد ،مشترک یمشاغل تجار ،جامعه ریزیبرنامه)

 5 یها براشاخص نیا TOPSISکه بر اساس روش  استشدهن دهی و وز نییعت AHP روشبراساس  یژگیچهار و نیا

که بر این اساس منطقه . شدند بندیرتبه های مذکورسپس سایت و گرفتموردبررسی قرار  یاندونز یگردشگر تیسا

م را رتبه پنج 5گوپنگ چهارم ورتبه  4بندونگان ،رتبه سوم 3باتورادن ،دومرتبه  2منطقه سیدوموکتی ،اولرتبه  1دیینگ

 کسب کردند.

انجام  AHP قیاز طر داریپا یگردشگر یارهایرمعیو ز ارهایمع نییتع یدر راستامیالدی( پژوهشی  2016) 6چن و باوو

های خود را از طریق ها بررسیآن. بود اریچند مع جادیو ا یساحل یهاطیعوامل مؤثر بر مح ییشناسادادند. هدفشان 

در  یابعاد گردشگر بندیاولویت برایپژوهش  نکهیبا توجه به ا نجام دادند.ا SPSSافزار و نرم AHP FUZZYروش 

ساحل، امنیت،  یزیتم اریچهار معاز  بود،سواحل  یداریدر پا ریزیبرنامهدر جهت  ربط،ذی یهاکمک به بخش یراستا

 یهازیرساخت قرارالگوی است بررسی .استفاده شد اریمع ریز 15نیز امکانات و خدمات وسواحل،  تیریحفاظت و مد

را کسب کرد که اهمیت  ازیامت نیشتریساحل ب یزیتم که داد نشان گردشگری یهاجاذبه فضایی توزیع و ارتباطی

سوگمیتو و  کند.عنوان رکن اصلی جذب گردشگر بیان میپاکیزگی سواحل و کیفیت مناسب اکوسیستم سواحل را به

و ساختار مکانی در یک مقصد محلی گردشگری  یدکنندگانرک بازدتح "پژوهشی با عنوان (،یالدیم 2019) 7همکاران

های اصلی ازجمله قطب ،یزیکینتایج نشان داد که عوامل ف انجام دادند. "وتحلیل شبکهو تجزیه GPSردیابی  :یشهر

اخل مقصد تأثیر بر رفتار بازدیدکننده د ،نقاط دیدنی و جذابتجمع تجاری و  ،یتوپوگراف آهن(،های راهونقل )ایستگاهحمل

 پژوهشی در یالدی(،م 2017) 8لیو و همکاران .کندیگذاشته و بازارهای بازدیدکننده را به مناطق اصلی مختلف تقسیم م

 ،فاصله بین رابطه بررسی به ین،چ9شینجیانگ در گردشگر 456 حجم با اینمونه در و شبکه تحلیل از استفاده درباره

ی هاجاذبه که دریافتند .پرداختند گردشگران انتخابی یهاگزینه و جاذبه شبکة و گردشگری یهاجاذبه اهمیت میان

 2015) 10همکاران و . هوانگدارد بیشتری اهمیت شبکه تحلیل در گردشگران انتخابی یهاگزینه در ترمهم گردشگری

 امکانات ،هاجاذبه ین،زم از ادهاستف انواع و هابین هتل روابط بررسی برای آماری یهاروش و GIS از استفاده یالدی( بام

 فضایی ارتباطات بررسی به ،دارند قرار آن در هاهتل که بلندمدت یزیربرنامهی واحدها اقتصادی متغیرهای و ونقلحمل

 هاهتل اطراف یهاجاذبه تعداد و تجاری زمین نوع که داد نشان پژوهش نتایج .پرداختند گردشگری شهری یهاپدیده

 ساختار و کنندیمتغییر  زمان طول در کنندهیینتع عوامل .دارد ارتباط یکدرجه یهاهتل توزیع با چشمگیری طوربه

 وتحلیلتجزیه برای هاروش سازییغن؛ زیرا است مهم نظری لحاظ از وتحلیلتجزیه کند.یم تغییر ایگونهبه فضایی

 همکاران و یانگ .است گردشگری کاربردی شناسایی مناطق و یسازمفهوم و یشهر ساختار و هاهتل بین روابط

 ی بالقوه را در انتخاب محل هتل با استفاده از مدل لوجیت و با ترکیبهادر پژوهشی شاخص (،یالدیم 2012)

 ی خدماتهازیرساخت تراکم، اثر خدمات، تنوع هتل، ستاره تعداد دریافتند و کردند ارزیابی آن مکان و هتل یهاویژگی

                                                           
1 . Dieng 

2 . Sidomukti 

3 . Baturaden 

4 . Bandungan 

5 . Kopeng 

6 . Chen & Bau 

7 . Sugimoto  

8 . Liu  

9 . Xinjiang 

1 0 . Huang  
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 در هایابی هتلمکان مهم عوامل از گردشگری یهاسایت به دسترسی و مترو به دسترسی جاده، هب دسترسی ،یعموم

هدف اصلی برای صنعت گردشگری  :یدسترس "پژوهشی با عنوان (،یالدیم 2010) 1ایچهورن و بوهالیس است. شهر

معلولیت و همچنین برای  ی گردشگری برای افراد دارایهاتضمین دسترسی به مسافرت و فرصت انجام دادند. "است

. به دلیل تنوع در این صنعت، سطوح نیاز به دانش و ساختارهایی دارد که برای همه شهروندان فراگیر است امعهکل ج

درستی به "جهانگردی برای همه"ها و همچنین شرایط ارائه و عرضه امکانات برای افراد دارای معلولیت، شعاردسترسی

شود که هرکدام با یابی مناطق مناسب گردشگری گنجانده میمتعددی در بیان مکانهای شاخص محقق نشده است.

در این پژوهش با توجه به ساحلی  شدهاستفادهشود. برخی معیارهای های منطقه موردمطالعه انتخاب میتوجه به قابلیت

ها اشاره کرد تفریح دریایی و شنا گاه هایتوان به معیار بررسی ایستگاهبودن منطقه موردبررسی قرارگرفته، ازجمله آن می

های گذشته موردبررسی و ارزیابی فضایی قرار نگرفته است. همچنین شهر بوشهر باوجوداینکه که در تحقیق

آید فرهنگی به شمار می-های موقعیتی، اقتصادی، محیطی، اجتماعیگردشگرپذیرترین نقطه استان بوشهر از نظر ویژگی

های مناسب گردشگری با استفاده از در ارتباط با تحلیل فضای مناسب گردشگری و تعیین پهنهای ولی تاکنون مطالعه

نشده است، در این پژوهش به دنبال تحلیل انجام GIS یطمحهای اطالعاتی در و تحلیل الیه Fuzzy AHPمدل 

ری این منطقه را پوشش های گذشته در ارتباط با گردشگفضایی خدمات گردشگری در محیط ساحلی هستیم تا پژوهش

 دهد.

 دسترسی فضایی

 تعریف زمان دلخواه و محل در موردنظر فعالیت یک در شرکت برای افراد سهولت را دسترسی و همکارانش 2تبا

ها جهت تعامل تعریف عنوان پتانسیل فرصتدسترسی را به 3هانس(. 109 :1397 کنند )حسین زاده دلیر و همکاران،یم

دسترسی خصوصیت افراد و فضایی  .تعاریف متعددی در مورد دسترسی موجود بوده است مان به بعد،از آن ز کرده است.

دسترسی  ،کندیگیری مهای انتخابی را اندازهمستقل از ایجاد حرکت واقعی است که پتانسیل یا فرصت گردش به فعالیت

ریزان جهت ایجاد چهارچوب مفید ه برنامهب جای دیگر استمکان مردم از یکجا بهکه مربوط به میزان و سهولت نقل

 ،یوتحلیل دسترستجزیه ،4های گوتیرزطبق نوشته ریزی کاربری اراضی کمک خواهد کرد.ونقل و برنامهیکپارچگی حمل

 (.27 :1396 ،یاسریکند )طالبی کشده امکانات شهری میفرد را قادر به شناسایی مناطق محروم یا خدمات ارائه
 خدمات گردشگری

 امروزه(. 1 :2009 ،5داسگردد )یبرمیالدی م 1811گردشگری مفهومی فراگیر و گسترده است که تاریخچه آن به سال 

 زیربنایی ساختار توسعه و خصوصی بخش رشد اشتغال، درآمد، اساس و دنیا صنعت ینترو متنوع ترینبزرگ گردشگری

 و تولید که افتاده از نظر توسعهعقب کشورهای در گردشگری صنعت میان این در آید.یم شمار کشورها به از بسیاری در

شود یم قلمداد توسعه هاییزیربرنامه کانون و عطف هنقط ،یستن هاآن سود به اقتصادی از نظر ،یعیطب منابع استخراج

 یترضا جلب برای که یی استهافعالیت از ایمجموعه ،یگردشگر خدمات (.114 :1397 )صیاد بیدهندی و قرخلو،

 صورت مشتریان با و تلفنی یرمستقیمغ ارتباط هاآن در که خدماتی است. نوع چند و بر گیردیم انجام خاص یاعده

 یهابخش )مانند است مدنظر مشتری با مستقیم ارتباط هاآن در که خدماتی و ی(مسافرت هایآژانس مانندگیرد )یم

 شامل ،یگردشگر خدمات (.32 :1398 ،یروزی)ف دارند بر عهده را دو نای ترکیبی از که خدماتی یا و هارستوران و اقامتی

                                                           
1 . Eichhorn & Buhalis 

2 . Bhat 

3 . Hans 

4 . Goutriz 

5 . Das 
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 دهندگانارائه سوی گردشگران از انتظار مورد هایخواسته و نیازها برآوردن برای که است تسهیالتی و امکانات تمام

 شود ها جلبنآ رضایت تا شودیم ارائه گردشگران به (…و میزبان جامعه ها،ارگان ادارات، ها،)سازمان خدمات

 در آنان هایخواسته به و پاسخگویی گردشگران نیازهای به توجه ،یراخ هایسال در (.280 :1395 )مرشدی و همکاران،

 از بیش ازآنجاکه .شده است گردشگری مقصد هر اهداف یا وظایف و ترینیضرور و ترینیاصل از یکی خدمات، بخش

 بخش این خاص هایویژگی دلیل به و شودیم حاصل خدمات بخش از جهان اغلب کشورهای ناخالص تولید از نیمی

 (.120 :1396 )حیدرزاده و همکاران، دارد بسیاری اهمیت خدمات بخش به توجه گردشگران با مستقیم ارتباط یرنظ

 ،یستهاین کل در جهت تحرکی شا .یابدانسجام  ،سیستمد اجزا که باید در یک جای است وامجموعه ،یخدمات گردشگر

اصل تعادل و -3، اصل تحول و تکامل-2یت، اصل وحدت و کثرت و یا اصل جامع-1: استنیازمند پیروی از اصول زیر 

قابل -9، بودن به هنگام-8، در دسترس بودن-7، فراهم بودن-6، عدالت-5یت، اصل مقبول ،یتاصل عموم-4یز، تما

گونه بیان کرد که مجموعه شناخت توان اینیخدمات گردشگری را م (.100 :1397 )مشکینی و همکاران، پرداخت

تسهیالت اعم اقامت،  ای ازهایی مناسب گردشگری است که طیف گستردهها و ویژگیهایی از قابلیتها و آمادگیقابلیت

های زمانی متفاوت بر اساس شود که دسترسی راحت و مطلوبی را برای گردشگر در دورهرفاه، امنیت و تفریح را شامل می

توان از نظر عامل عرضه و عامل تقاضا فراهم کند. خدمات گردشگری را می موردنظرهای زمانی و مکانی منطقه وقعیتم

ها و وضع موجود در شهر بوشهر به بیان معیارهای مناسب با موردبررسی قرار داد. در این پژوهش با استفاده از قابلیت

 کنیم.عامل عرضه در شهر بوشهر اشاره می

 

 ژوهشروش پ

 (AHP) یمراتبسلسله تحلیل فرآیند

 1980در سال  1ساعتی توسط دوتایی مقایسه روش .است AHPمدل  معیارها ارزش تعیین یهاروش بهترین از یکی

 صورتبه معیارها بین یهامقایسه از روش این در که شده است؛مراتبی ارائهسلسله تحلیل فرایند زمینه در یالدیم

 :است صورت زیربه دوتایی مقایسه روش کند.یم ایجاد عنوان خروجیبه را نسبتی هایوزن و شدهاستفاده دوتایی

 گیرییمتصم مسئله ابتدا روش این با وزن دهی منظوربهیستم؛ س و سازگاری هاوزن محاسبه مراتبیسلسله ساختار ایجاد

دوم  سطح در، اصلی هدف اول سطح در .استشده است تجزیه گیرییمتصم عناصر ترینمهم شامل که مراتبیبه سلسله

 چهارم سطح در نهایت در و دوم سطح پارامترهای هرکدام از هایزیرشاخه سوم سطح در ،تأثیرگذار اصلی پارامترهای

 سطح هر هایمؤلفه مقایسه به ،مراتبایجاد سلسله از پس شود.یم یبنددسته اطالعاتی الیه هر کالس خصوصیات یا

 با هاوزن محاسبه و مقایسه است. سطوح پایین به باال سطوح از کار این که شودیم پرداخته تریسیک ما قالب در

 نیز را سازگاری نسبت خودکار طورکه به شودیم انجام Expert Choiceافزار نرم محیط در AHPمدل  از استفاده

تا  1این روش یک مقیاس اسمی را با مقادیر  کمتر باشد. 1/0کند که نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی باید از یم محاسبه

در جدول زیر مقادیر  (.11-12 :2012، 2سهرا و همکاران) .گیردیهای دو معیار به کار مبرای تعیین میزان اولویت 9

 شده است.های زوجی و ارزش عددی هرکدام بیانترجیحات برای مقایسه
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 زوجیهای . مقادیر ترجیحات برای مقایسه1 شماره جدول

 مقدار عددی ترجیحات

 9 ینترمطلوبکامالً مرجح یا 

 7 ترجیح یا مطلوب خیلی قوی

 5 ترجیح یا مطلوب قوی

 3 ترمطلوبکمی مرجح یا کمی 

 1 ترمهمترجیح یا مطلوبیت کمتر یا کمی 

 8و  6و  4و  2 ترجیحات بین فواصل فوق

 

 منطق فازی

های فازی های موجود را بر روی نقشهتوان وزن، میAHPمدل از طریق های اطالعاتی پس از کسب نتایج وزن الیه
شده است. توسط این عملگر ها استفادهدر جهت فازی سازی الیه شده اعمال کرد. در این پژوهش از عملگر اجتماع فازی

ت در نقشه نهایی وارد مقدار عضوی عنوانبه یق،تلفهای مورد یت، حداکثر مقدار عضویت پیکسل در تمام نقشهموقعدر هر 
آید یمبینانه به دست روجی بسیار خوشخیکسل، یک پهای پایین نمودن از وزن نظرصرفدرنتیجه به دلیل  شود.یم

 ست.شده در هر پژوهش نیازمند تدوین روش تحقیق مشخص ابه اهداف تعیین یابیدست (.14:1395)علوی و همکاران،

 و صفات و گردآوری شناخت منظوربه ،ینبنابرا .استتحلیلی -توصیفی آن هیتاین تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و ما
های گذشته در ی و پژوهشاکتابخانه لعاتاز مطا ،یرهامتغ بین ارتباط برقراری و های متفاوت خدماتکاربری یژگیو

ا استفاده از روش ب یی،معیارهای نها و تعیین احلی استفاده شدسهای گردشگری مناطق ارتباط با تحلیل مکانی موقعیت
نفر از  10ختیار ادر  AHPدلفی انجام پذیرفت. پس از تأیید نهایی معیارهای مدنظر تحقیق، پرسشنامه به روش 

 Google Earthهای مختلف و تصاویر کارشناسان حوزه مدیریت شهری و گردشگری قرار گرفت. همچنین از نقشه
های منطقه بهره های جغرافیایی و ویژگیتیموقعستخراج اطالعات براساس های مبنا و ای نقشهسازآمادهبرای تهیه و 

بررسی و  .گرفتشده با واقعیت صورت منظور تطابق نتایج کسبگرفته شد و در انتها مطالعات و بازدیدهای میدانی به
های تفریح و ایستگاه هاهای ساحلی منطقه ازجمله شنا گاههای اطالعاتی در این پژوهش براساس ویژگیشناسایی الیه

فتاده است اهر اتفاق های شهری وابسته به گردشگری شهر ساحلی بوشدریایی با توجه به وضعیت کالبدی و انواع کاربری
های متعددی در ارتباط با دهد. گرچه پژوهشمراتب بهتری در شناخت وضعیت گردشگری این منطقه ارائه میکه نتایج به

 شدر این پژوه شده است ولی تاکنون با تلفیق این معیارها صورت گرفته است.لی انجامهای ساحگردشگری در محیط
ط فوق عه و شرایهای مختلف منطقه موردمطال. بنابراین براساس ویژگیاستشدهبرمبنای وضعیت موجود بوشهر انتخاب 

ها و پارامترهای عرضه قابلیت عنوانبهمعیار  10،منطقهو قابلیت ساحلی بودن  موجودهای و همچنین ظرفیت کاربری
شگری جرای گرداکننده روند و این عوامل تسهیل استخدمات شهری مورداستفاده و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر 

دشگری عنوان مقصد گرواسطه کیفیت تلفیقی این عوامل، گردشگری شهر بوشهر را بهشهر بوشهر هستند و گردشگر به
 کند.انتخاب می

 

 خدمات گردشگری شهر بوشهر پارامترهای عرضه .2 رهشما جدول

 بانک مراکز اقامتی

 مراکز درمانی مراکز پلیس

 جایگاه سوخت مراکز خرید

 فضای سبز شهری ایستگاه تفریح دریایی

 شناگاه رستوران

 

 با ویژگی متناسب باهایی با استفاده از فاصله اقلیدسی به الیه ArcMap های اطالعاتی پس از ورود به محیطاین الیه
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ی دارای فازبا استفاده از توابع عضویت  شدهمشخصهای اطالعاتی الیه سپس .شدندتحلیل در بستر این محیط تبدیل 

 (1394، همکاران(. )صفاری و 1شدند )رابطه صورت ارزشی صفر تا یک ویژگی کمی به

 (1رابطه )

 

 

یااابی خاادمات رایط مکانشااابع مختلااف در تعیااین ها باار اساااس مناابااا توجااه بااه مراحاال فااوق، اهمیاات شاااخص

ناساای شااده کارشااناس، نتااایج کارش 10 یباایترکبراساااس نظاارات  پرسشاانامهی آورجمااعگردشااگری، پااس از 

مراتبی بارای تعیاین وزن نسابی و تعیاین رتباه هریاک از معیارهاا، توساط ها باا روش تحلیال سلسالهاستخراج و داده

ساازگاری ایان مقایساات در ، مقادار نا1نماودار ی قارار گرفات کاه باا توجاه باه موردبررس Expert Choice افزارنرم

دهااد ایاان مقایسااات صااورت گرفتااه از آمده کااه نشااان میدسااتبه 02/0مقاادار های اطالعاااتی محاساابه وزن الیااه

شااده و  یفاااز ArcGIS افاازارهای اطالعاااتی در محاایط نرمنظاار کارشناسااان، سااازگار اساات. سااپس هرکاادام از الیااه

 .گرفتندقرار  1تا  0ر طیف د

های صاورت الیاههای فاازی شاده، بهها باه الیاهو فاازی، باا اعماال وزن الیاه AHPدر مرحله بعد باا تلفیاق مادل 

شااده و روی فااازی استفاده . سااپس از میااان عملگرهااای فااازی از عملگاار اجتماااعشااددار آماااده فااازی شااده وزن

دشاگری شاهر اطالعااتی انجاام و نقشاه نهاایی دسترسای خادمات گر هایپوشاانی الیاههای فازی اعماال و همالیه

ریااک از هباارای  AHPماادل هااای خروجاای وزن 1 شااکل. در شاادساااحلی بوشااهر در پاانج طبقااه مشااخص 

 شده است.ها و میزان نرخ ناسازگاری مشخصشاخص

 
 ری بوشهرگردشگری و خدمات شههای مرتبط با ارشناسان حوزههای اطالعاتی از نظرات کمحاسبه وزن الیه .1 شکل شماره

 

 محدوده مورد مطالعه

ثانیه  15دقیقه و  51جه و در 50ثانیه عرض جغرافیایی و  30دقیقه و  59درجه و  28شهر بوشهر در موقعیت جغرافیایی 

 بودن از سطح تریینسطح بودن و در مواردی پابه دلیل هم النهارگرینویچ قرارگرفته است.طول شرقی نسبت به نصف

تنها  که هدرآمد جزیره استثناییصورت یک شبهبه ،یو جنوب شرق ، غربجنوب فارس از شمال،های خلیجدریا و نفوذ آب

 (.1 :1395 شود )سقائی و همکاران،یخشکی منتهی م آن به شرقی بخشاز جهت

هر ساحلی بوشهر به ترتیب ی با مقصد شاستانبرونگزارش سالنامه آماری استان بوشهر، سفرهای درون استانی و  براساس

، باالترین تعداد سفر را در میان مقاصد گردشگری استان به خود اختصاص داده که بیانگر اهمیت %31و  %33با 

است ها از نظر تحلیل فضایی کاربری خدمات گردشگری گردشگری در این منطقه است و نیازمند بررسی دقیق قابلیت

. تاکنون چنین بررسی در این محدوده جهت شناسایی معیارها و (408:1397گزارش سالنامه آماری استان بوشهر،)
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 های مطلوب گردشگری صورت گرفته است.های تسهیالتی با تعیین سطوح و پهنهظرفیت
 

 هابحث و یافته

شامل نوع که  شده استهای شهر بوشهر در نظر گرفتهها و زیرساختسیستم گردشگری بوشهر بر اساس قابلیت

های ونقل و نوع مقصد از لحاظ مستقیم یا غیرمستقیم بود. این پارامترها با توجه به ویژگیدهی سفر، نوع حملسازمان

 شود و وابسته به فضای مطلوب گردشگری است.عنوان سیستم گردشگری بوشهر شناخته میظرفیتی بوشهر است که به

وشهر با بهر ساحلی شد قابلیت اجرا دارد. در زیرساخت مقصیزی سفر براساس عوامل ربرنامهدهی سفر یا مدل نوع سازمان

ر قالب دوادگی و ر خان، قابلیت سفمنطقهتوجه به پتانسیل سفر زمینی و هوایی و هموار بودن مسیر دسترسی به این 

لیت ابهر سه قالب ق و فضای مناسب استشدهتمهیداتی کامل اندیشیده  صورت انفرادیتور و حتی به صورتبهگروهی و 

 .گرفتعنوان مقصد سفر در نظر توان این ناحیه را بهیماجرا دارد و برحسب انگیزه و متناسب با اهداف 

ریزی مکان و مسیر این فاکتور به همراه برنامه ترین رکن گردشگری منطقه بیان کرد.عنوان مهمتوان بهونقل را میحمل

شهری ینبونقل شهری و شهر بوشهر از میان سه ناوگان حملفا کند. کننده در مدیریت زمان ایتواند نقش تعیینمی سفر،

المللی، از ینب یرهای آبیرغم دارا بودن قابلیت دسترسی بسیار مناسب به دریا و مسیعلفقط قابلیت زمینی و هوایی دارد. 

ران در حال ؛ مدیاستوم محر ی نبرده است و از این قابلیت ویژهابهرههای آن هنوز ونقل دریایی و زیرساختناوگان حمل

نند های مجاور ماصورت منظم به استانی این ناوگان جهت جابجایی مسافر در تمام فصول و بهاندازراهرایزنی و 

 .هستندخوزستان و هرمزگان و همچنین جزایر زیبای قشم و کیش 

ونقل ی و با ناوگان حملاجادهونقل از طریق حمل سفرهاتقریباً تمامی  یلی،ری و اجادهدر مسیرهای زمینی مانند  

های ا به راهری، دسترسی مناسبی اجادهونقل حمل پذیر است که این شبکهصی و سواری امکانشهری و خودرو شخینب

عنوان قطب اقتصادی کشور گرچه این منطقه به .داردای کشور مواصالتی استان و شهرهای مجاور و خطوط جاده

یلی کشور ونقل ریلی و اتصال به خطوط رلیر ترانزیتی کشور قرار دارد ولی هنوز شرایط حمشده است و در مسشناخته

های یرساختزمیسر نبوده و توسعه  باشدسبی برای منطقه به همراه داشته های اقتصادی مناتواند صرفهینکه میباوجودا

 ..استشدهاین ناوگان در این استان متوقف 

 واست  وردنظرممقصد  گردشگراننوع مقصد مستقیم یعنی هدف سفر ز منظور ا ییزی گردشگرربرنامهسیستم در 

فاوت مقصد مت با چند ویعنی سفر چندمنظوره  یرمستقیمغنوع درجایی دیگری و مقصد دیگری استقرار نخواهد داشت و 

 .دارندکه با توجه به شرایط زمانی محدود و متفاوت در هر مکان اقامت 

عنوان انتخاب مقصد مستقیم در یزی بهربرنامهامکان  ،کشورای ونقل هوایی و جادهشبکه حمل شهر بوشهر با توجه به 

دشگری عنوان یکی از چند مقصد گرصورت چند مقصده که بوشهر را فقط بهزمان مشخص را دارد و هم قابلیت سفر به

ارس و خوزستان و کهکیلویه و ف ،هرمزگانهای خود انتخاب کند. به دلیل قرار گرفتن این شهر در راه مواصالتی استان

باشد ور ی مجاشهرهاتوان مقصدی مناسب برای گردشگران به دلیل فاصله زمانی مناسب به استان و یم یراحمد،بو

 (.31:1397گزارش سالنامه آماری استان بوشهر،)

ریزی سفر از با نوع برنامهکیفیت و وضعیت ارائه خدمات گردشگری و توزیع فضایی صحیح تسهیالت، ارتباطی مستقیم 

های دهی سفر دارد. هرچه شناسایی قابلیتونقل و سازمانزمان سفر، انتخاب نوع حمللحاظ زمان گردشگری و مدت

شود و هرچه عرضه خدمات مقصد از لحاظ توزیع خدمات و تسهیالت بهتر باشد، موجب گستردگی فرآیند گردشگری می

ها و رود و درنتیجه ارتباطات، زیرساختطلبی در تقاضای تسهیالت باالتر میعتر شکل گیرد، قاعدتاً تنومناسب
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های نهادی بهتر یابد و قابلیتاجتماعی رونق می-های اقتصادی و فرهنگیشود و جنبههای محیطی تقویت میشاخص

 درک خواهد شد.

 توزیع فضایی خدمات گردشگری شهر بوشهر:

 های توزیع پارامترهای خدمات گردشگری شهر ساحلی بوشهر است:هزیر مربوط به نقش گانه 10های شکل

 

 
 هستهدر محدوده  یزان دسترسیین مدر واقع بیشتر ،دهدیرا نشان مو تعیین سطوح امنیت  یسمراکز پل استقرار (1) شکل

قرار  هر بوشهراحلی شسایستگاه در بخش غربی متمایل به ناحیه  1مرکز در بخش مرکزی شهر و  2شهری و عمدتاً با 

ه تفریح دریایی را نشان ایستگا قرارگیریموقعیت  (2) ی، توزیع مناسبی صورت گرفته است. شکلجنوبدر مناطق و  دارد

بخش جنوب  وایستگاه  3ا بو عمدتاً در بخش شمالی  ین دسترسی در نواحی ساحلی شهر بوشهردر واقع بیشتر ،دهدیم

سوخت را نشان  هبراساس جایگاخدمات گردشگری قعیت دسترسی ( مو3)ل . شکقرارگرفته استایستگاه  1غربی با 

 ویژه هسته شهری شهرهباز نظر توزیع مناسب خدمات، در سطوح مختلف شهری و دسترسی  یندر واقع بیشتر ،دهدیم

به  دسترسیوقعیت م( 4) شکلمیزان دسترسی بسیار ضعیف است.  ،بوشهربخش جنوبی  و در محدوده قرار دارد بوشهر

 بیانگر توزیع مناسب در تمامی سطوح شهری است. ،هرشجز در منطقه جنوبی که به ،دهدیها را نشان مبانک

شهری و خطوط دسترسی در محدوده  یندر واقع بیشتر ،دهدیرا نشان م میزان پراکندگی فضای سبز شهری ،(5) شکل

بسیار  ضعیف تا میزان دسترسی ،استناحیه صنعتی جنوب شرق شهر بوشهر که عمدتاً  و در محدودهساحلی قرار دارد 
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گونه همان ،دهدیرا نشان مهای شهری رستورانموقعیت  براساسخدمات گردشگری  دسترسی( 6) . شکلضعیف است

صورت متوازن مستقر صورت متمرکز در تمامی سطح شهر و در مناطق دوگانه شهری بوشهر بهکه مشخص است به

 .است

رسی دست یندر واقع بیشتر ،دهدیها را نشان مشنا گاه براساس پراکندگی خدمات گردشگریارگیری قر( موقعیت 7) شکل

اصله ه دلیل فبقی شهر متمایل به بخش شردر محدوده  .استغرب شهر بوشهر و در امتداد و موازات ساحل  در محدوده

در واقع  ،دهدین مرا نشا ز اقامتیمراکبه  دسترسی( موقعیت 8) شکلاست.  ضعیف میزان دسترسی بسیار از سواحل

 وشهر قرارب شهری هسته اصلی شهر و عمدتاً در منطقه یک شهری و نزدیکی خط ساحلبیشترین دسترسی در محدوده 

بسیار  ان دسترسیمیزرد و مناطق جنوبی شهر عمدتاً دسترسی مناسبی به فضای خدمات اقامتی و رفاهی مطلوب ندا .دارد

سایر  ،شهرمناطق جنوبی  جزدر واقع به ،دهدیرا نشان م به مراکز درمانی دسترسیقعیت ( مو9) شکلضعیف است. 

عیت موق (10) شکل ستند.مناطق شهری دسترسی مناسبی به این مراکز دارند و از توزیع مناسب این مراکز برخوردار ه

ناحیه در  هادسترسی مدهعواقع  در ،دهدیرا نشان ممراکز خرید  با توجه میزان پراکندگیخدمات گردشگری دسترسی 

 .ندارنداسب و مطلوبی عمدتاً دسترسی من ،مناطقشهری و بافت قدیم بوشهر واقع است و سایر  1هسته شهر و منطقه 

 :دسترسی به خدمات گردشگری یبندسطح

الیه  ArcGIS، 10در محیط  Fuzzy overlyور های اطالعاتی با دستپس از تعیین سطوح اهمیت و فازی سازی الیه

، نقشه هاآنال وزن در و اعم Raster calculator از دستور شده، با استفادهاطالعاتی که با استفاده از منطق فازی ادغام

دسترسی به خدمات  یبندسطح ، نقشه(11) شود. شکلیمنهایی فازی سطوح دسترسی به خدمات شهری تعیین 

نامناسب و بسیار  ی،مولمع مناسب، بسیار مناسب، سطح 5گری در دسترسی به خدمات گردش ،دهدیگردشگری را نشان م

 شده است.نامناسب تقسیم

 
 گانه 10های با استفاده از تلفیق نقشه بوشهر شهر خدمات گردشگری. سطوح دسترسی 11 شماره شکل 
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 Fuzzy AHP. سطوح دسترسی خدمات گردشگری شهر بوشهر با روش 3جدول 

 درصد(مساحت ) ترمربع(کیلوممساحت ) سطح دسترسی

 درصد 1/19 43/15 )بسیار مناسب( 1سطح 

 درصد 56/23 03/19 )مناسب( 2سطح 

 درصد 84/26 68/21 )متوسط( 3سطح 

 درصد 69/19 91/15 )نامناسب( 4سطح 

 درصد 81/10 73/8 )بسیار نامناسب( 5سطح 

 

 گیرییجهنت

 طول در گردشگران رموردنظ اهداف و عناصر ترینمهم از یکی و است گردشگری توسعه زیربنای گردشگری خدمات

پیشینه تاریخی و  شهر بوشهر با توجه به است. گردشگری هدف مناطق در گردشگری خدمات به بهینه دسترسی سفر،

ی سبرر کند. ور قدم گذارد تا جلوه اصلی خود را اثباتدر کشساحلی طورجدی در عرصه گردشگری به بایستیم ،یفرهنگ

 نوبی شهرجمناطق  ای دسترسی براساس عامل توزیع فضایی در سیستم گردشگری بوشهر بیانگر این است کههنقشه

ع کمبود توزی با یربناییزهای اقتصادی و در سایر معیارها ازجمله بخش ،سواحلبوشهر عالوه بر معیارهای وابسته به 

شان عیارهای تولیدشده نمیه النهایی از تلفیق  نقشهرو است. ای روبههای گردشگری و توسعهفضایی مناسب فعالیت

 2سطح شود و برای یمدرصد مساحت منطقه را شامل  1/19 ب،دهد که سطح دسترسی در محدوده بسیار مناسیم

ناسب به ، نامناسب و بسیار ناممتوسطهای دسترسی درصد مساحت منطقه موردمطالعه و برای پهنه 56/23)مناسب(، 

هر بوشهر شگیرد که بیانگر این است مناطق متمایل به جنوب یمدرصد از منطقه را دربر  81/10و  69/19 ،84/26ترتیب 

شده است اقعوبوشهر  . مناطق نظامی و فرودگاهی در بخش مرکزی شهرهستند برخورداراز سطح دسترسی بسیار ضعیفی 

 وشهر بر اساسبشهری و گردشگری  هایو توسعه تأسیسات و زیرساخت های خدمات شهریو توزیع و توسعه کاربری

این است که  یابی کاربری خدمات گردشگری مشخص شد،این کاربری صورت گرفته است. آنچه از نتایج تحلیل مکان

رغم وجود شرایط مناسب توسعه شهری در بخش جنوبی منطقه نظامی و فرودگاهی، علی 2ها در منطقه توزیع کاربری

 1 کن، نسبت به منطقهشیرینبا و بکر در پارک لیان، ساحل ریشهر و ساحل آبخدمات شهری و همچنین سواحل زی

 مراتب کمتری برخوردار است.شهری از مطلوبیت به

غربی  متداد بخشافرد سواحل و دریاست که در وجه اشتراک تمامی مناطق شهری بوشهر برخورداری از ویژگی منحصربه

 1نطقه که از م است، هرچه . ولی آنچه از نقشه نهایی تولیدشده مشهوداستشدهشهر بوشهر از شمال تا جنوب کشیده 

استه کپذیری و ارائه خدمات گردشگری و شهری شهری به سمت مناطق جنوبی شهر حرکت کنیم از شدت توسعه

 شود.می

ورود گیری از سکونتگاه انسانی و کاهش شهری )بخش جنوب شهر( به دلیل فاصله 2این در حالی است که منطقه 

عت و بودن طبی های سطحی، وجود فاصله و حریم ساحل از آخرین نقطه مدی در این ناحیه و بکرفاضالب و روان آب

دمات و رود ارائه خهای وابسته به سواحل و دریا است که انتظار میساحل زیبای این منطقه، مناسب انجام فعالیت

 و کیفیت بهتر صورت پذیرد.تسهیالت در این بخش بر اساس ظرفیت موجود با وضعیت 

های اسفند و فروردین براساس الگوهای زمانی، اوج گردشگری در بوشهر در ایام تعطیالت نوروز و در بازه زمانی ماه

ی( بیشتر است؛ لذا شهر 1گیرد، در زمان اوج گردشگری تراکم جمعیت عمدتاً در بخش شمالی شهر )منطقه صورت می

های مناسب در جذب گردشگر موجب تراکم ای جنوبی شهر بوشهر و عدم ایجاد ظرفیتهیری در بخشپذتوسعهفقدان 

تواند اکوسیستم را با تهدیداتی مواجه کند و موجب عدم تعامل و شده که این فشار می 1منطقه  ازحد ظرفیت دربیش
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 اندازچشممحیط و  تعادل بین سیستم انسانی و سیستم طبیعی شود. ازجمله این مخاطرات شامل بهداشت سواحل و

 شود.سواحل می

 .ی منتهی به سواحل صورت پذیردهابخشها و کاربری در رود که توسعه متوازن قابلیتانتظار می

شهری،  طق دوگانهشود که جهت توزیع متناسب جمعیت گردشگر در تمامی نقاط ساحل در منادر این راستا پیشنهاد می

ت ابد، وضعییهتر به سواحل جنوبی بهبود های جنوب شهری برای دسترسی بهای ارتباطی به بخشوضعیت کیفیت راه

فزایش امنیت ، ا1نطقه مدر  تأسیسات برق )روشنایی(، آب و خدمات اینترنتی ارتقا یابد، همچنین ارائه خدمات پارکینگ

ورزشی با ارائه خدمات های تفریحی، رفاهی و شهری و ایجاد کمپ 2های انتظامی در منطقه اجتماعی با قرار دادن گشت

وشهر ساحلی ب ری شهریشنهادها الزم در جهت بهبود فرآیند کیفیت گردشگپگردشگری فصلی برای گردشگران از دیگر 

رت گرفته در مکانی صو شود که تحقیقات آینده با توجه به تعیین توزیعیشنهادها پژوهشی، پیشنهاد میپاست. در راستای 

طح سته شود و های گردشگری براساس تفکیک مناطق دوگانه شهری پرداخداری مؤلفهاین پژوهش، به بررسی سطح پای

ی، مدل ات گردشگریارهای خدممعشود که براساس پایداری این دو ناحیه با یکدیگر مقایسه شود. همچنین پیشنهاد می

AHP  با روشFuzzy AHP بندی ا سطحپوشانی این دو روش با یکدیگر مقایسه شود تتلفیق شود و درصد هم

 با استفاده از تلفیق این دو روش ارائه شود. های مناسب گردشگریپهنه

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 

 

 منابع 

ات فضایی خدم یزیربرنامه ،1395 ، زهرا،یانمحمد و ، محمدرضایرضوان ؛یسبکبار، حسنعل فرج ؛حسن، مرشدیبهنام  (1
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