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 چکيده

اما بايد توجه   . است گردشگري مقصد يا محصول يك براي تقاضا ميزان كشور، هر گردشگري صنعت در رويدادها مهمترين از يكي

توانند ب  طور صد درصد با آنچ   در عمل پيش خواههد آمهد تبهابا داشهت  باشهند. هميشه  وواصهل و          هرگز نمي ها بيني داشت پيش

بيني، باعث خواهد شد  و نوين در امر پيش  هاي علمي بيني موجود خواهد بود، ولي استفاده از روش انحراواتي بين مقادير واقعي و پيش

هاي اخير با تغيير الگوي تعبهيت  و شهكل گيهري     در سال يني ب  حقيقت نزديك شود.نتايج حاصل  ب  مراتب بيش از يك تخمين ع

تعبيت  كوتاه مد ، شهرها ورصتي براي توسع  گردشگري پيدا كردند. يكي از مهمترين انهوا  گردشهگري داخلهي شههر تههران بهر       

اسهت به  همهين منظهور      (VFRدوستان و بسهتگان  اساس آمار مركز ملي آمار و نظرا  صاحب نظران اين حوزه، گردشگري بازديد از 

داخلهي شههر تههران     (VFRتقاضاي گردشهگري بازديهد از دوسهتان و بسهتگان     پژوهش حاضر سعي دارد مدل هايي براي پيش بيني 

تعهداد  استفاده شده است. متغير مسهتقل ايهن تحقيها     71831تا  1831هاي بين سال ماهيان  پيشنهاد كند. براي اين كار از اطتعا 

شهر تهران است و متغيرهاي وابست  نيز بر اساس تكنيك دلفي و ديماتهل  داخلي  (VFRاز دوستان و بستگان  كننده بازديد گردشگران

هها   ت كه  بها تركيهب ايهن روش    اس  SVR10و الگوريتم 3، شبك  عصبي وازي3رگرسيون خاب شدند، چارچوب مدل، تركيبي ازوازي انت

رويكرد تركيبي رگرسيون و دهد  ها را با هم مقايس  كرد. نتايج اين پژوهش نشان مي توان خباي پيش بيني را اندازه گيري و روش مي

بيني گردشگري بازديد  ها در خصوص پيش بيني بهتري نسبت ب  ساير روش تواند پيش  مي (پيشنهاديANFISشبك  هاي عصبي وازي 

 داخلي داشت  باشد. (VFRز دوستان و بستگان ا

(  VFRبيني تقاضهاي گردشهگري بازديهد از دوسهتان و بسهتگان       پيش، SVR رگرسيون، شبك  عصبي وازي، الگوريتم واژگان کليدی:

 داخلي، شهر تهران.

                                                           
1 Visit Friends and Relationship 

   باشد.مي« مدل تركيبي پيش بيني تابع تقاضاي گردشگري داخلي شهر تهران»مقال  حاضر برگروت  از رسال  دوره دكتري دانشگاه عتم  طباطبايي با عنوان  2

 (B_farzin@yahoo.com                                                         (نويسنده مسئول عضو هيا  علمي گروه گردشگري دانشگاه عتم  طباطبايي 8

  دانشگاه تربيت مدرسعضو هيا  علمي  1

 عضو هيا  علمي گروه گردشگري دانشگاه عتم  طباطبايي 5

  عضو هيا  علمي گروه مديريت جهانگردي و هتلداري دانشكده مديريت دانشگاه آزاد استمي واحد تهران غرب 6
 تا كنون است.توسط مركز ملي آمار  1836و  1835عدم انتشار آمار سال هاي  1831علت بررسي تا سال  7

8 Regression 
9 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) 
10 Support Vector Regression(SVR  
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 مقدمه

اكثر تصميما  مديريت در تمام سبوح سازمان ب  طور مستقيم و يا غير مسهتقيم به  حهالتي از    

توان يك مووقيت يها وضهعيت     بيني است ك  مي بيني آينده بستگي دارد و از طريا همين پيش پيش

و ريسك را ب  حداقل ممكن رساند و يا هر گون  تعهديل و تببيها در برنامه     در آينده را تجسم كرد 

 كمك در مووقيت دنبال ب  ك  و ساير صنايعي گردشگري (. صنعت23: 1832 اينسكيپ،  ور  دادص

 را تصميماتشهان  ريسهك  كه   دارنهد  هستند. نيهاز  شهروندي اجتماعي و اقتصادي رواه سبح ارتقاء ب 

 يهك  بهراي  تقاضها  ميزان كشور، هر گردشگري صنعت در رويدادها اين مهمترين از دهند. يكي كاهش

منهد   عتقه   ريسهكي  كهاهش  ايهن چنهين   ب  صنايع  البت ، تما مي. است گردشگري مقصد يا محصول

 غير قابهل   گردشگري صنعتهاي  ويژگي و ماهيت دليل ب  است ممكن نياز اين وجود، اين با. هستند

 و تهر  مبرم خدما ، و محصوال  ديگر كننده عرض  صنايع ب  نسبت ذخيره بودن، وناپذير بودن و...(،

توانند ب  طور صهد    ها هرگز نمي بيني اما بايد توج  داشت پيش. (2011ا، 2و تور 1كتوريا  باشد حادتر

درصد با آنچ  ك  در عمل پيش خواهد آمد تبابا داشت  باشهند. هميشه  وواصهل و انحراوهاتي بهين      

در امهر  و نهوين    ههاي علمهي   بيني موجهود خواههد بهود، ولهي اسهتفاده از روش      مقادير واقعي و پيش

بيني، باعث خواهد شد نتايج حاصل  ب  مراتب بيش از يك تخمين عينهي به  حقيقهت نزديهك      پيش

تهوان    مي گردشگري وجود دارد ك  از آن جمل بيني تقاضاي  هاي مختلفي ب  منظور پيش روش .شود

بينهي   پهيش ي  مينه  ه كرد ك  تحقيقا  انجام شهده در ز هاي سري زماني، رگرسيون و... اشار ب  روش

ههاي عصهبي    ، شبك 1هاي زماني هاي سري ، مدل8هاي اقتصادسنجي جريان گردشگري، عمدتا از مدل

BP هها از نظهر    و... استفاده كرده و بيشتر بر عوامل اقتصادي متمركز بوده اند.. با اين وجود، اين روش

هها   هنهد. ايهن مهدل   بر هستند، و بها وقهدان يهك ورآينهد يهادگيري مواج      ي مالي هزين  زمان و بودج 

ههاي جريهان    بينهي داده  ي محلهي و پهيش   ، سهاختار شهبك ، بهينه    5همچنين در تعيين عوامل تاثير

 ونه  و   ها نيز پايين اسهت  گردشگري با خصوصيا  غيرخبي مشكتتي دارند و سرعت همگرايي آن

بينهي تهابع    شمتغيرهاي مورد بررسهي در پهي   روند ك  نكت  اين ب  توج  (. از سوي ديگر با2015لي، 

 تابع از دقيقتري تخمين توانند مي هاي غيرخبي مدل است، نوسان در زمان طول در تقاضا گردشگري

ههاي جديهدتري هسهتند كه       ههاي هوشهمند روش   كنند. در واقع روش حاصل را تقاضاي گردشگري

اصهبتحا   اي توان حل مسائل بهزر  و   گرهاي رايان  هاي مربوط ، ب  كمك پردازش عليرغم پيچيدگي

اند  منهاج  هاي مختلف پيدا كرده اند و اخيرا  كاربرد وسيعي در عرص  غول پيكر را در اختيار قرار داده

 قانونهاي  سيستم از شده مشتاهاي  تكنيك از مصنوعي هوش گذشت ، در (.115: 1833و همكاران، 

 و ابتكهاري ههاي   روش روي بهر  كنهوني  توجه   كه   حهالي  بهرد در  مي بهره منبقي ريزي برنام  و محور

                                                           
1 Claveria 
2 Torra 
3 Econometric models 
4 Time Series Models 
5 Impact Factors 
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 تمركهز  پوششهي  بردارهاي  ماشين و عصبيهاي  شبك  وازي، منبا قبيل از كمتر جامعيت با اكتشاوي

1 سان  است ياوت 
ههاي مختلهف هوشهمند    دههد تركيهب روش   مي ( و تحقيقا  نشان2،2008ترنر و 

5ماكريهداكي  . 2011، 1و سهن   8 شهان  شهود  مي بيني نيز ني، موجب كاهش خباي پيشبي پيش
 و 

 مختلهف ههاي   روش تركيب هنگام بيني پيش ك  دقت كنند مي گيري نتيج  اينگون  (2000  6هيبون

اين تحقيا سهعي شهده اسهت تمركهز بهر       دراست.  بيشتر هاي منفرد روش ب  نسبت متوسط طور ب 

 (VFR  يكي از مهمترين انوا  آن يعني گردشگري بازديد از دوستان و بسهتگان  گردشگري داخلي و

تري از عوامل تاثيرگهذار بهر تقاضهاي     باشد. در اين راستا اين تحقيا بر آن است تا ب  شناسايي كامل

داخلهي برهردازد و در ادامه  به  منظهور تخمهين و        (VFRگردشگري بازديهد از دوسهتان و بسهتگان    

 -صهبي نمايي روش شهبك  ع  و خبي الگوهاي تقاضاي اين نو  از گردشگري در قالب بيني روند پيش

انتخاب و مورد بررسي قهرار داده تها    و رگرسيون را ب  صور  مجزا و تركيبي SVRالگوريتم  -وازي، 

مشخص شود كدام روش كمترين خبا را ب  دنبال دارد. بر اين اساس تحقيا حاضر ب  دنبهال پاسه    

 ب  دو پرسش اساسي زير است:

 (  داخلي شهر تهران كدامند؟VFRبستگان  عوامل تاثيرگذار بر تقاضاي گردشگري بازديد از دوستان و -1

تواند از دقت و اعتبار بيشتري در تخمين تابع  بيني تابع تقاضا مي كداميك از روش هاي پيش -2

 (  داخلي شهر تهران برخوردار باشد؟VFRتقاضاي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان 

 

 مبانی نظری

اي از گردشگري را ب  خود اختصاص عمدهبخش  (VFRگردشگري بازديد از دوستان و بستگان 

داده است تا جايي ك  برخي منابع بر اين عقيده هستند ك  تعداد واقعي اين نو  گردشگري حتي 

اغلب خود را ب  عنوان مساوران تفريحي  (VFR بيشتر از ارقام منتشر شده است زيرا مساوران 

بسيار وجود دارد. برخي  گردشگري اختتف نظر(. در تعريف اين نو  2005، 7 بيكر كنند معروي مي

همانبور ك  از نامش پيدا  (VFR  بازديدكنندگان از دوستان و بستگاننظران عقيده دارند  از صاحب

كنند. اگر اين تعريف قابل قبول   است اورادي هستند ك  در خان  هاي دوستان و بستگان اقامت مي

اما در نزد  ديدار از دوستان و بستگان است.بازديدشان باشد در آن صور  بازديدكنندگاني ك  هدف 

شوند.   محسوب نمي (VFR  بازديد از دوستان و بستگانكنند  دوستان و بستگان خود اقامت نمي

را ب  عنوان كسي  (VFR  بازديدكننده از دوستان و بستگان( يك مساور 1335و همكاران   3يوان

                                                           
1 Song 
2 Turner 
3 Shen 
4 Song 
5 Makridakis 
6 Hibon 
7 Backer 
8 Yuan 
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ب  منظور حل  گان ب  عنوان هدف اصلي مساور  اوست.كنند ك  بازديد دوستان و بست مي تعريف

( جدول زير را پيشنهاد داد. در اين جدول 2008  اختتف در تعريف اين نو  از گردشگري بيكر

شكلي از گردشگري است ك  شامل بازديد از  (VFR  بازديد از دوستان و بستگان گردشگري

 (.2005 حالت متفاو  دارد:  بيكر، 8دوستان و يا بستگان است ك  
 

 (VFRبازدید از دوستان و بستگان)  (: مدل تعریفی مسافرت7جدول )

 (2005منبع:  بيكر، 
 

 بازديدكنندگان از دوستان و بستگان( 1طور ك  در جدول نشان داده شده است  جدولهمان

 VFR) بازديد از دوستان و بستگانتواند ب  عنوان   هاي متمايزي قرار گيرند. مي توانند در گروه  مي 

 VFR)  شود ك  هدف آن بازديد از دوستان و بستگان باشد و نزد آنان نيز اقامت  خالص در نظر گروت

كند و يا اينك  هدف آن بازديد از دوستان و بستگان باشد اما در منزل آنان اقامت نكند و يا اينك  ب  

هدف اصلي اي غير از بازديد از دوستان و بستگان مانند درمان، تجار ، تفريح و... ب  مقصد آمده باشد 

(. علت عدم اقامت 2،1337و پالمر 1، سيتون2008و در نزد دوستان و بستگان خود اقامت كند  بيكر، 

تواند ب  اين مسئل  بازگردد ك  از آنجايي ك  هدف اصلي سفر اغلب شامل  مي نزد دوستان و بستگان

يب يكي از (. بدين ترت2001، 8نياز ب  استراحت و آرامش، ورار از خستگي و يكنواختي است  ليرر

آرامش و ورار از خستگي و  (VFR  بازديدكننده از دوستان و بستگانهاي اصلي مساوران انگيزه

يكنواختي است ك  اين امر ممكن است سبب شود آنان در اماكن اقامتي اقامت كنند تا بتوانند توازني 

ت خود را با دوستان و بين اهداف اصلي آرامش و ورار از خستگي و يكنواختي ايجاد كنند و زمان وراغ

تواند وقدان امكانا  در خان  ميزبان، كوچك بودن منزل مي ان سرري كنند. دليل ديگر اين امربستگ

تر دارند  هاي زياد و يا كوچكب  ويژه براي خانواده هايي ك  تعداد بچ  شد ك  اين موضو ايشان و ... با

 تر است. پر رن 

ك  در اماكن تجاري اقامت  ( VFRاز دوستان و بستگان  بازديدكنندگاندهد  يمتحقيقا  نشان 

؛ 5،1335و ناد كارني 1 برانليك اند داشت كنند نيز طول اقامت بلندتري نسبت ب  مساوران ديگر  يم

كند.   يسا  اقامتي براي آنان اهميت زيادي پيدا ميتأس(. بنابراين نرخ 2001و همكاران ،  6لهتو

                                                           
1 Seaton 
2 Palmer 
3 Leiper 
4 Braunlich 
5 Nadkarni 
6 Lehto  

 اقامت در اماکن تجاری اقامت نزد دوستان و بستگان 

  VFR    هدف از بازدید

 ×  VFR  هدف از بازدید غير
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بازديد از دوستان و   ب  شهر خاص در اوزايش سفرهاي داخلي عتوه بر اين مورد نرخ مهاجر

هر شهري ك  نرخ مهاجر  ب  آن باال باشد  چراك ب  آن شهر نقش بسزايي دارد  (VFRبستگان 

بالقوه بيشتري نسبت ب  ساير شهرها خواهد  (VFRبازديد از دوستان و بستگان گردشگران داخلي 

وت ، مخارج اين نو  سفرها گستردگي زيادي دارد و هاي صور  گر داشت. همچنين طبا بررسي

هاي جامع  توزيع   در تمام بخش ي اينك  در محدوده باريك صنايع و خدما  گردشگري بماند،جا ب 

اند  نشان داده (VFRبازديدكننده از دوستان و بستگان  هاي سفر، مساوران ين  هزين درزمشود.   مي

 (VFRبازديدكننده از دوستان و بستگان  از گردشگران غير ك  در مقاصد مختلف، حتي پولي بيشتر

اي را براي  هاي ويژه كمرين كنند. بنابراين جاي شگفتي نيست ك  برخي مناطا، ساالن   مي هزين 

هاي  ها و وعاليت كنند. در اين كمرين  مي ب  بازديد از زادگاه خود برگزار دعو  و تشويا مهاجران

 توج  جلبيژه براي و ب  (VFRبازديد از دوستان و بستگان اي گردشگري هاي ارتق مشاب ، استراتژي

 بيكر،  اهميت زيادي دارد -هاي دوم و سوم مهاجران هستند  ك  عمدتا  نسل -مساوران بار اول 

2005.) 

 مد  طول درصد شهرنشيني، جمعيت، ميزان آموزش، سبوح درآمد، ميزان با اين نو  گردشگري

 هزين  عواملي مانند نيز اقامت محل كشور يا و شهر انتخاب است و در رابب  در وراغت اوقا  و تعبيت 

 (.1833زاده و آقاجاني،  ورجي است مؤثر اضاوي خريدهاي و نوشيدن و غذا هتل، هزين  وبرگشت، روت

در متون اقتصاد گردشگري، توج  كمتري ب  تقاضا گردشگري داخلي نسبت ب  تقاضاي گردشگري 

هاي در دسترس بيشتر  تواند ب  اهميت اقتصادي باالتر، داده  مي شده است ك  علت آن نيز المللي ينب

هاي  (. اين در حالي است ك  بنا بر گفت 2011و همكاران،  1آتاناسوپولوس) بازگردديفيت باالتر باكو 

ران كرده و تواند كمبودهاي ايستا را جب  مي مؤثريك تقاضاي داخلي ( »1333   كراچ و ريچي

ك  گردشگري  يهنگامتقاضاي خارجي  عتوه ب موجبا  نوآوري و پيشروت در منبق  را وراهم آورد. 

و در بسياري از مقاصد، گردشگري « تواند بهتر رشد كند  مي شده باشد گذاري ي پاي خوب ب داخلي 

، هزين  مثال عنوان ب  كند.  المللي ب  درآمدزايي مقصد كمك مي ينبداخلي بسيار بيشتر از گردشگري 

چهار الي پنج برابر بيشتر از هزين  كرد گردشگران  عموما كرد گردشگران تفريحي داخلي استراليا 

كند ترويج گردشگري داخلي جهت   ( استدالل  مي2002  2المللي است. در تركي ، اسكلمان ينب

 چراك اي را ايجاد كرده است  منبق  تر متوازنبوده و يك توسع   تر مناسبپايداري اجتماعي 

شوند، مانند   مي مربوط المللي ينبگردشگري داخلي تمام مشكتتي ك  ب  گردشگري انبوه »

هاي ورهنگي و  هاي وصلي، مشكت  ناشي از تفاو  گذاري خارجي، خروج سرماي ، مهاجر  ي سرما

و  8 وورب  شود  خروج ارز مي و مانع از  همچنين موجب تقويت اشتغال بو مي«. غيره را ندارد

                                                           
1 Athanasopoulos 
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همچنين اين نو  گردشگري از طريا توزيع درآمد ملي كمك شاياني ب  موازن   (.2011همكاران، 

  (.2012، 1 مصبفي كند  اقتصادي مي

هايي ك  در هر جامع   كننده تقاضاي گردشگري عبار  است از مؤلف  ي عوامل تعيينطوركل ب 

شوند   مي آن جامع  براي تعبيت  و مساور  ي اورادموجب كاهش يا اوزايش حجم تقاضا

 گسترش و بسط براي ايگسترده تجربي مبالعا  60يده  اواخر ( و از1331، 8و مدليك  2 بوركار 

است. از مجمو  اين  گروت  صور  گردشگري تقاضاي كننده يينتع عوامل از مشخص درك يك

در يك جامع  و پايين بودن آن در جامع  ديگر  1گردشگرييل ب  م توان دليل باال بودن  مي ها مؤلف 

 (: 2001كند  لوهمن،   مي مورد ختص  3اين عوامل را در  5را توضيح داد لوهمن

             . عوامل جغراويايي؛1 شناسي؛ . عوامل جمعيت8 هاي نسبي؛ . قيمت2 . عوامل اقتصادي؛1

. دولت/ 7 هاي( جابجايي؛ .  ظرويت6 گردشگري؛اقتصادي نسبت ب   -هاي اجتماعي . نگرش5

 ارتباطا  و وناوري اطتعا .. 3 اي؛ . ارتباطا  رسان 3 مقررا  حاكم؛

، شهرها ورصتي براي مد  كوتاهيري تعبيت  گ شكلهاي اخير با تغيير الگوي تعبيت  و  در سال

آوردن و اوزايش سهم  ب  دستتوسع  گردشگري پيدا كردند. ب  همين دليل مقصدهاي شهري براي 

ها   هاي روستايي و تفرجگاهخود در اين بازار، با يكديگر و همچنين با ساير انوا  مقصدها مانند مقصد

يژه بر اساس و ب  ها آنبيني تقاضاي گردشگري  بنابراين شهرها و پيش(. 6،2001 پيرس كنند  مي رقابت

براي هر يك از انوا  گردشگري  چراك از اهميت خاصي برخوردار است  ها آنانوا  مختلف گردشگري 

توان از آن براي تعيين قيمت محصوال  و   ورق خواهد داشت و با بررسي اين عوامل، مي مؤثرعوامل 

هاي استراتژيك براي بازاريابي و تبليغا  و يا تخصيص منابع مالي، انساني و  خدما ، تدوين برنام 

گيري درباره تخصيص منابع براي ساختارهاي زير  يمتصمكرد. عتوه بر آن در زمان طبيعي استفاده 

يا ارائ  خدما  الزم نيز بايد تعداد گردشگران ورودي و خدما  ها  ها، تفرجگاه نايي، ايجاد هتلب

 . قرارداد موردتوج را  ها آنياز موردن
 

 پيشينه تحقيق

تمركز بيشتر تحقيقا  داخلي صور  گروت  در ايران بر تخمين تابع تقاضاي گردشگران 

 در عتوه ب است.  شده پرداخت خارجي ورودي ب  ايران است و كمتر ب  گردشگري داخلي 

 اقتصادسنجيهاي  روش شده هاي استفاده مدل بيشترين ايران در گروت  انجام پيشين تحقيقا 

    ؛1835 آبادي، خسرو ؛1831 رسولي، ؛1831 كاوه ئيان، ؛1873 موسايي، ؛1875  نوري،

ي هوش مصنوعي ها روش( بوده است و از 1830پور،  مي، غت1836صفايي، ؛1835 پور،الياس
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 در مصنوعي هوشهاي  روش از ك  اي دو مبالع  است. در اين رابب  تنها شده  استفادهكمتر 

 ( و اكبرپور1832آالدزگ   عبدي مبالع  ؛گروت  انجام گردشگري تقاضاي بيني يشپ جهت ايران

 و عصبي وازيهاي  عصبي، شبك هاي  شبك هاي  روش از ت ك  هر دو مبالع (اس1831 

 كرده تقاضاي گردشگري خارجي استفاده بيني يشپ جهت جداگان  صور  ب وازي  رگرسيون

ي ها اي در ايران ك  ب  تركيب روش هنوز مبالع  شده انجامهاي  در بررسي متأسفان است و 

. در مبالعا  ياوت نشدبيني در حوزه گردشگري داخلي و ب  تفكيك انوا  گردشگري باشد  پيش

 -المللي ينبچ  داخلي و چ   -خارجي نيز، مبالعا  بسياري در خصوص تقاضاي گردشگري

وجود دارد. اما نكت  مهم در اين مبالعا  تغيير رويكرد و وارد نمودن متغيرهاي جديد در تابع 

( و 2015و اون 1جيم (، 2001  آربل و آبراهام  وهوا آبك  عواملي نظير  يطور ب تقاضا است 

(، 2000  دياموند،  (، جمعيت2018، 8 پاتولي يراث ورهنگيم ((،2016و همكاران  2كوبرل

 صروا است و اين تابع از يك تابع  شده اضاو (( و... ب  تابع تقاضا 2003 راملي و همكاران، 

است و يا اينك  اين تابع تقاضا ب   واردشدهيراقتصادي نيز در آن غو عوامل  شده خارجاقتصادي 

 است قرارگروت ي موردبررسنو  خاص يا انوا  خاصي از گردشگري منبق  طراحي و تفكيك 

(، 2018،  7، كان (2012  6و اتزو 5(، ماسيدا2003(، آتاناسوپولوس و هيندمن  2007، 1  هامال

 ((. 2015و همكاران  3(، وتيتنو2011يان  و همكاران 

 از ك  رسيدند نتيج  اين ب  شان مبالع  ( در2006ترنر  و نيز سان   ب  لحاظ روش و تكنيك

گردشگري؛  تقاضاي بيني يشپ موضو  در 2006 سال تا 2000 سال از شده انجام مبالع  121 تعداد

 مبالع  11 و تنها اند كرده استفاده ياقتصادسنج و زمانيهاي  سريهاي  تكنيك اكثر اين مبالعا  از

 مبالعا  از ،اند برده بهره هاي هوش مصنوعي است بيني ك  در رده روش يشهاي پ تكنيك ديگر از

3لو مبالعاتي چون ب  توان مي مصنوعي هوشهاي  روش از استفاده با گروت  انجام
( 1333  10آيو و 

، «كن  هن  ب  مساور  براي ها تقاضاي ژاپني بيني يشپ جهت عصبي شبك  مدل يك»عنوان  تحت

11چو
هاي  ورودي بيني يشپ جهت مختلف رويكرد س  مقايس »عنوان با يا مبالع  (2008  

 براي مصنوعي عصبي شبك  يك طراحي» عنوان با يا مبالع ( 2006همكاران  و ، پالمر«گردشگري

هاي  روش از ينوع ب  يا هركدام تحقيقا  اين. كرد اشاره «گردشگري زمانيهاي  سري بيني يشپ

 تركيبي روش از ك  شده ياوت مبالع  تنها ولي اند برده بهره وازي منبا يا و عصبيهاي  شبك 
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دكتر  نام  يانپا است كرده استفاده گردشگري تقاضاي بيني يشپ جهت وازي عصبيهاي  شبك 

 را تقاضا ميزان است ك  گردشگريهاي  ورودي وازي-عصبي بيني يشپ عنوان تحت (2005  1انم يرر

 ژاپن گردشگري مقصد براي مصنوعي هوش و ياقتصادسنج كتسيك، مختلفهاي  روش از استفاده با

( در مبالعا  2011  ( و چن2006  و همكاران 1(، پاي2007  8و ون  2چن.است كرده بيني يشپ

 اند. بيني تقاضا گردشگري استفاده كرده يشپ( براي SVRخود از روش رگرسيون بردار ساپور   

بيني سنتي  يشپي ها مدلدر نتايج تجربي، عملكرد بهتري نسبت ب   SVRالزم ب  ذكر است 

انتگرالي اتورگرسيو داشت  است. ب  همين منظور در اين تحقيا سعي شد تا  مؤثرهمچون ميانگين 

بيني  مجزا و تركيبي جهت پيش صور  ب و رگرسيون را  SVRالگوريتم  -وازي،  -روش شبك  عصبي

 1نمودار ي قرار گيرد. موردبررسشهر تهران  (VFRتقاضاي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان 

 دهد: يم قيا را نشانچارچوب نظري اين تح

 

 
 (: چارچوب نظری تحقيق7نمودار)

 

 ی تحقيقشناس روش

اسنادي و  هاي بر تقاضاي گردشگري داخلي، از روش مؤثرشناسايي عوامل  منظور ب در اين تحقيا 

شود. سر  در  يممايش از طريا پرسشنام ، استفاده شامل مشاهده و پي  ميداني هاياي و روشكتابخان 

داخلي  (VFR  بر تقاضاي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان مؤثرشناسايي عوامل  منظور ب گام بعد 

شهر تهران، عتوه بر مرور مبالعا  صور  گروت ، با استفاده از روش دلفي وازي از خبرگان آشنا ب  اين 
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ا استفاده از شگري بيرگذار بر تقاضاي اين نو  گردتأثين عوامل تر مهميت درنهانظرخواهي و  1حوزه

هاي زماني اين  و بر اساس اين عوامل تابع تقاضا تعيين و سريشود  يم تكنيك ديماتل وازي استخراج

 اوزار نرمب   Spss اوزار نرماي و اينترنتي استخراج و از طريا  متغيرها از طريا مبالعا  كتابخان 

MATLAB  الگوريتم  وازي، -عصبيهاي شبك   شده براي هر يك از روش ي تعبي ابزارها جعب وSVR  و

 ها بيني اين روش يوهاي منتخب پيشبراي سنار اوزار نرمهاي اين  يت خروجيدرنهارگرسيون داده و 

 (1 جدول  ها بر اساس معيارهاي ارزيابي عملكرد يزان خباي اين روشم سر  .تفسير خواهد شد

بيني  پيشبهين  براي مدل  ها آنيس  از سناريوها و مقا آمده دست ب محاسب  و با توج  ب  نرخ خباي 

 خواهد آمد. ب  دست (  داخلي شهر تهرانVFRتقاضاي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان 

 
 بينی پيش مسائل(: معيارهای ارزیابی عملکرد متداول برای 6جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخلی شهر تهران (VFR)گردشگری بازدید از دوستان و بستگان

نفر، بزرگترين شهر  1177007000كيلومتر مربع و جمعيتي معادل  780مساحت  شهر تهران با

ها   توان آن را يكي از مهمترين كتن شهر بوده و مي 2خاورميان  و شانزدهمين شهر پر جمعيت دنيا

سال قدمت ن  تنها مركز سياسي و تجاري اداري  200در نظر گروت. تهران پايتختي با بيش از 

مركز تفريحي و موسسا  ورزشي و مركز علمي و تحقيقاتي كشور نيز محسوب كشور است، بلك  

در صور  وراهم بودن تسهيت ، خدما  و تأسيسا  زيربنايي گردشگري و اعمال شود ك   مي

هاي  اي اثربخش، تهران قابليت تبديل شدن ب  يكي از قبب گون  مديريت مقصد گردشگري ب 

                                                           
اين خبرگان با استفاده از روش نمون  گيري گلول  بروي و از بين اعضاي هيا  علمي رشت  مديريت جهانگردي،  1

مديريت شهري، اعضاي شوراي شهر تهران، شهرداري تهران و سازمان ميراث ورهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

 انتخاب شدند.
2 www.wikipedia.com 
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  تعداد زياد مهاجران ب  اين شهر قابليت بسيار زيادي در حوزه گردشگري شهري را دارد و با توج  ب

          دارد ك  آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران نيز اين مسئل  را تاييد VFRگردشگري 

شود از نظر گردشگري در  هايي دارد ك  باعث مي عتوه بر اين تهران ويژگي(. 2كند جدول مي

 (:1830عبارتند از ضيايي و عباسرور، ها  باشد. برخي از اين ويژگيشور هاي باال در سبح ك رده

 محل تتقي خبوط اصلي ارتباطي زميني و هوايي ملي و بين المللي كشور -

 مهمترين مركز ارتباط تجاري ملي و بين المللي  -

 مهمترين كانون توليد و عرض  انوا  محصوال  ورهنگي، هنري و ورزشي -

 تجاري، اقتصادي، سياسي، ورهنگي، هنري و ورزشي، VFRمهمترين مركز انوا  سفرهاي  -

 مهمترين حوزه تحرك گردشگري ساالن ، نيم ساالن  و آخر هفت  -

 برخوردار از  برخوردارترين منبق  ب  لحاظ تاسيسا ، تجهيزا  و تسهيت  گردشگري كشور -

 مهمانرذير و...( 118مان و هتل آپارت 81هتل،  30دوتر خدما  مساورتي،  1080

 هاي طراز اول كشور مهمترين مرز موزه -

 ترين مناطا تبلور معماري تاريخي و مدرن كشوريكي از برجست  -

 هاي انجام شده در صنعت گردشگري مهمترين مركز سرماي  گزاري -

 هاي گردشگري ب  شود تا شهر تهران در برخي از انوا  انگيزهها موجب مي تمامي اين ويژگي

( و... برجست  باشد. چراك  با توج  ب  آمار VFRويژه گردشگري بازديد از دوستان و بستگان 

است ك   VFRتوسط مركز آمار ايران، بيشترين نو  گردشگر داخلي شهر تهران از نو   منتشرشده

جداول زير تعداد اين نو  از گردشگران و هزين  كرد آنان را در بهار و تابستان س  سال متوالي نشان  

 .دهد يم

رتب  يك را در ميان ساير  VFRدهد گردشگري داخلي نشان مي 2همان گون  ك  جدول شماره 

انوا  گردشگري داخلي شهر تهران ب  خود اختصاص داده است و حجم آن بسيار بيشتر و چشمگير 

 تر از ساير انوا  گردشگري است.

 
 گردشگران داخلی ورودی به شهر تهران به تفکيك اهداف سفر (: تعداد9جدول)

 ايران  منبع: مركز آمار

 درمان خريد آموزش

ديدار 
دوستان و 
 بستگان

 زيار 
 ساير
 اهداف

كسب و 
 كار

گردش و 
 تفريح

 دوره

 37بهار  566/310 227/366 37/360 108/335 2/318/173 701/870 167/681 61/367

 37تابستان 571/611 155/581 31/130 281/837 8/158/610 736/731 110/673 62/219

 36بهار  870/282 32/230 57/681 53/130 2/122/572 817/328 61/360 71/197

 36تابستان 670/832 115/305 33/131 200/185 2/732/260 115/308 51/338 61/341

 39بهار  170/803 111/311 113/132 106/112 2/380/501 511/116 101/867 69/919

 39تابستان 815/278 125/161 108/833 112/276 2/853/102 171/710 77/818 69/421
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 (یال)ر ورودی به شهر تهران یداخلVFRهای گردشگران  مجموع هزینه(: 4)جدول

 منبع: مركز آمار ايران

 

داخلي شهر تهران هزين  ب   VFRهمچنين بر اساس جدول ووق بيشترين هزين  گردشگران 

 است. هاي خريد كاال و لوازم  هزين و  هاي خوراكي و دخاني هزين ، ونقل حملترتيب مربوط ب  هزين  

 

 هاوتحليل داده یهتجز

 مؤثر عوامل با ها آن مواوقت زانيب  م راجع خبرگان نظر كسب باهدف دلفي روش ،تحقيا اين در

است.  شده استفادهداخلي شهر تهران ( VFR  بر تقاضاي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان

 كامل آشنايي شهري، اقتصاد گردشگري و شهر تهران گردشگري ب  نسبت ك  يخبرگان ،رو نيازا

 را خود مواوقت زانيم  "زياد" و "متوسط" ،"كم" كيفي متغيرهاي طريا از و شدند انتخاب دداشتن

 نيز متفاوتي يها تيذهن از هستند، متفاو  خصوصيا  داراي خبرگان ازآنجاك  اند. كرده بيان

 متغيرها ليوتحل  يتجز شود، داده پاس  متفاو  يها تيذهن اساس برها  گزين  ب  اگر و برخوردارند

 پاس  ها سؤال ب  يكسان ذهنيت با خبرگان كيفي، متغيرهاي دامن  تعريف با ولي است ارزش واقد

VFR ره هزینه کرد گردشگران
دو

 

VFR ره هزینه کرد گردشگران
دو

 

 هزینه تور و گشت 61،311،931،113

ن 
تا

س
تاب

79
36

 

 هزینه تور و گشت 0

ار 
به

79
36

 

 ونقل حملهای  هزینه 7716466164411 ونقل های حمل هزینه 1،617،116،307،731

 های اقامت هزینه 1313538733 های اقامت هزینه 7،922،917،126

 های خوراکی و دخانی هزینه 621214319121 های خوراکی و دخانی هزینه 850،610،111،583

96،711،421،143 
های فرهنگی، تفریحی و  هزینه

 ورزشی
20212128123 

های فرهنگی، تفریحی و  هزینه
 ورزشی

 های درمانی  هزینه 162113317180 های درمانی  هزینه 21،141،211،631

 های سوغاتی هزینه 38237076318 های سوغاتی هزینه 121ف611،717،241

 های خرید کاال و لوازم  هزینه 692471179919 های خرید کاال و لوازم  هزینه 838،633،838،312

 های سفر سایر هزینه 101210603375 های سفر سایر هزینه 719،311،413،717

 هزینه تور و گشت 721،126،617،112

ن 
تا

س
تاب

79
39

 

 هزینه تور و گشت 0

ار 
به

79
39

 

 ونقل های حمل هزینه 7،911،911،712،266 ونقل های حمل هزینه 1،816،570،053،017

 های اقامت هزینه 3،183،813،357 های اقامت هزینه 1،171،191،267

 های خوراکی و دخانی هزینه 914،234،112،141 های خوراکی و دخانی هزینه 101،330،611،682

61،311،113،916 
های فرهنگی، تفریحی و  هزینه

 ورزشی
20،633،356،610 

های فرهنگی، تفریحی و  هزینه
 ورزشی

 های درمانی  هزینه 80،658،827،131 های درمانی  هزینه 11،994،172،711

 های سوغاتی هزینه 281،830،858،726 های سوغاتی هزینه 961،912،961،291

 های خرید کاال و لوازم  هزینه 419،712،491،191 های خرید کاال و لوازم  هزینه 865،708،636،361

 های سفر سایر هزینه 7،813،170،235 های سفر سایر هزینه 19،216،777،343
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 كم عبارتي ب  شود.  تعريف مي يا ذوزنق  وازي اعداد صور  ب  كيفي متغيرهاي رو نيازا داد.  خواهند

 (. 1333( است چن ، 6،3،10،10(، زياد 8،1،6،7(، متوسط  0،0،2،1 

 و روش موضو ، خصوص در و انتخاب خبرگان بايد وازي، دلفي روش از استفاده مرحل  اولين در

 بر مؤثر عوامل از جامع نگرشي داشتن لزوم منتخب، خبرگان شوند. ويژگي توجي  تحقيا مد 

گلول   روش از استفاده با نهايتا  ،ها يژگيو اين ب  توج  است. باتقاضاي گردشگري داخلي شهر تهران 

 ب  آنان براي طرح اجراي براي اولي  آمادگي و شدند انتخاب نمون  عنوان ب  خبرگان از نفر 81 بروي

براي گردشگري بازديد از دوستان و  دلفي روش دور س  خبرگان، تعيين از . پ  همان( آمد وجود

هاي خبرگان در دور اول، دوم و سوم در جدول يانگين ديدگاهم اختتف. شد تكرار( VFR  بستگان

 است: شده داده( نشان 5 

 
 دور اول، دوم و سومهای خبرگان در يانگين دیدگاهماختالف   (:1جدول)

 معيارها
 VFRيانگين گردشگری ماختالف 

 دور اول و دوم
 VFRگيری يانگينماختالف  

 دور دوم و سوم
 عوامل اقتصادی

 )درآمد و ثروت افراد(
1775 0 

 0 0 ونقل حملقيمت 
قيمت خدمات و هزینه زندگی در 

 مقصد
0 0 

 0 0737 يسات اقامتیتأسقيمت 
 0 0 يالت زیربناییوجود تسه

 0 1775 ساعت کاری و وقت آزاد
 0 0 های تبليغاتی يتفعال

 قيمت محصوالت جایگزین

 )سفر خارجی(
0737 0 

 قيمت محصوالت جایگزین

 )سفر داخلی(
0737 0 

 0 0 و مقصد مبدأفاصله 
 0 0 دولت و مقررات)مرکزیت پایتخت(

 0 0 وجود آلودگی هوا
 0 0 وهوا آب

 0 0 نرخ مهاجرت
 0 0 انتظارات و توقعات

 منبع: محاسبا  تحقيا حاضر
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( داخلي شهر تهران VFRبنابراين عوامل زير براي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان 

 شناسايي شدند:

 
دلفی  درروشنظر خبرگان داخلی شهر تهران طبق  (VFRتقاضای گردشگری ) بر مؤثر عوامل(: 2جدول)

 فازی

 تحقيا حاضرمنبع: محاسبا  

 

اطتعا  يل ناقص بودن دل  ها ب مستقل آن يرهايك  متغيي ها داده، ها داده يساز پاك مرحل  در

عامل اصلي براي گردشگري بازديد  7 تيدرنهاو  گردند  حذف ميودند محاسب  نب قابل ياوجود ندارد و 

 است: شده داده(  انتخاب شد ك  در جدول زير نشان VFRاز دوستان و بستگان 

 
دلفی فازی پس از  درروشخبرگان داخلی شهر تهران طبق  نظر  (VFRتقاضای گردشگری ) بر مؤثر عوامل(: 1جدول)

 غربالگری

 منبع: محاسبا  تحقيا حاضر

 

تعيين اثرگذارترين عوامل در تقاضاي گردشگري  منظور ب با توج  ب  اين جدول پرسشنام  بعدي 

داخلي شهر تهران با استفاده از رويكرد مقايسا  زوجي ديماتل  (VFRبازديد از دوستان و بستگان 

 هاي اصلي مشخص شود.  يوروديت درنهاوازي تدوين گرديد تا 

 

 خروجی دیماتل فازی

 در جنوا ارائ  شد Battle Memorial توسط موسس  1376تا  1372هاي  روش ديماتل در سال

ي گير يمتصم مسائلها را در  . اين روش روابط علي معلولي مابين شاخص (1372، 2و وونتت 1 گابوس

                                                           
1 Gabus 
2 Fontela 

داخلی شهر  (VFRتقاضای گردشگری بازدید از دوستان و بستگان) بر مؤثر عوامل 

 نظر خبرگانتهران بر اساس 

يسا  تأس، قيمت خدما  و هزين  زندگي در مقصد، قيمت ونقل حملعوامل اقتصادي، قيمت  VFRگردشگری 

 و مقصد مبدأي هوا، نرخ مهاجر ، واصل  آلودگي، رسماقامتي، تعداد تعبيت  

داخلی شهر ( VFRتقاضای گردشگری بازدید از دوستان و بستگان) بر مؤثر عوامل 

 نظر خبرگان پس از غربالگریتهران بر اساس 

، قيمت خدما  و هزين  زندگي در مقصد، قيمت ونقل حملعوامل اقتصادي، قيمت  VFRگردشگری 

 ي هوا، نرخ مهاجر آلودگي، رسميسا  اقامتي، تعداد تعبيت  تأس
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 ك  عيبي اما (.2007و همكاران،  1 تژان  كند  مي ي ب  يك مدل ساختاري ملموس تبديلگير يمتصم

 ديمتل تكنيك ارائ  موجب اطمينان عدم شرايط در گيري يمتصميعني  است؛ وارد ديماتل تكنيك بر

هاي  تكنيك ديماتل وازي از انوا  روش درواقع(. 5167: 2011زاده و صوويان،  رستم شد وازي

مندي از قضاو  خبرگان در استخراج  گيري بر پاي  مقايس  زوجي است. اين تكنيك با بهره تصميم

ها، ساختار  ول تئوري گراف، با استفاده از اصها آنعوامل يك سيستم و ساختاردهي سيستماتيك ب  

ي متقابل، عناصر مذكور سلسل  مراتبي از عوامل موجود در سستم را با روابط تأثيرگذاري و تأثيرپذير

 كند  مي امتيازي عددي معين صور  ب ي ك  شد  اثر روابط مذكور را ا گون  ب آورد   مي دسترا ب 

 –شگري طبا نتايج حاصل از بخش پيشين بر اين نو  از گرد مؤثر همان(. در اين راستا عوامل 

 آمد: ب  دستجدول زير  صور  ب -7جدول 

 
 وطنان به شهر تهران هم VFR بر گردشگری مؤثرنمادگذاری عوامل  (:1)جدول 

 منبع: محاسبا  تحقيا حاضر

 

آن هميش   D+Rاعداد وازي هستند ك  مقدار D-Rو   D+Rبراي  آمده دست ب كلي  مقادير 

اگر مثبت باشد عامل  D-Rدهد و   مياهميت آن عامل در سيستم را نشان مثبت بوده و وزن يا 

يرپذيري در تأثنسبت  باناميرپذير قبعي است ك  از آن تأث صور  ينايرگذار قبعي و در غير تأث

 شود.    مي سيستم ياد

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tzeng 

 مؤثرعوامل  نماد نوع گردشگری

برای بازدید از  وطنان همسفر 

 دوستان و بستگان

A1 )عوامل اقتصادي درآمد و ثرو  اوراد 

A2  ونقل حملقيمت 

A3 قيمت خدما  و هزين  زندگي در مقصد 

A4  يسا  اقامتيتأسقيمت 

A5   يرسمتعداد تعبيت  

A6 وجود آلودگي هوا 

A7  نرخ مهاجر 
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وطنان به شهر  هم VFRبر گردشگری  مؤثرماتریس محاسبه مقادیر اثرگذاری و اثرپذیری عوامل  (:3)جدول 

 تهران

 
 منبع: محاسبا  تحقيا حاضر

 

در شهر  جهت بازديد دوستان و بستگانوطنان  سفر هميرگذار قبعي بر تأثدر جدول ووق عوامل 

 از:  اند عبار تهران 

A1  اوراد(: عوامل اقتصادي درآمد و ثرو 

A7 نرخ مهاجر : 

داخلي شهر ( VFRبيني تابع تقاضاي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان  ك  براي پيش

( 1831تا  1831 از سال  سال 11تهران الزم بود اطتعا  مربوط ب  هريك از عوامل ووق براي 

تغير ساختگي در نظر م عنوان ب ماهيان  تهي  شود. الزم ب  ذكر است متغير ماه رمضان نيز  صور  ب 

يژه ب  تفكيك انوا  و ب با توج  ب  مشكت  متعدد در حوزه آمار گردشگري داخلي و  گروت  شد

ي ها دادهشود مسئل    مي كاربردهاي واقعي با آن برخورد در معموال ي ك  ا مسئل گردشگري. بنابراين 

ي موجود ها نمون يانگين م ياست. در پژوهش حاضر براي حل اين مشكل براي هر ويژگ مفقودشده

ها  ي دادهساز آماده منظور ب در ادام   است. شده دادهرا متوسط گيري شده و درون جاهاي خالي قرار 

از متغيرها  نرمال شدند تا تأثير اعداد بزر   هركدامبراي آموزش و ارزيابي با تخمين گرها ابتدا 

شود. نتيج  اين مرحل ،   مي ها انجام داده 1ي، تصادوي نمودنساز نرمالكاهش يابد. پ  از مرحل  

ي ورودي و خروجي داراي نظام ها دست هاست ك  در آن،  يخروجها و  ي از وروديا مجموع داشتن 

يند آموزش شبك  يزان اطتعاتي ك  بايد در ورام ،ها دادهخاصي نيستند. پ  از پايان تصادوي نمودن 

و بخشي ديگر ( trainها براي آموزش   بخشي از دادهشود. بر اين اساس،   مي استفاده شود مشخص

ها از  شود. در اين مبالع  نيز با توج  ب  محدوديت داده  ميبك  در نظر گروت  ش( testبراي ارزيابي  

مشاهده( براي تصديا  50درصد آن    80مشاهده( براي آموزش و  113درصد مشاهدا    70

 است.  شده استفاده

                                                           
1 Randomizing 

 ب  منظور تصادوي نمودن داده هاي مربوط ب  آموزش و آزمون از دستور -

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

D 3.70355 3.54091 3.4035 3.81026 3.59789 3.41645 4.08695

R 3.66891 3.6168 3.51078 3.84341 3.62571 3.87851 3.41539

D+R 7.37246 7.15772 6.91428 7.65367 7.2236 7.29496 7.50235

D-R 0.03464 -0.0759 -0.1073 -0.0332 -0.0278 -0.4621 0.67156
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ی گردشگربينی تقاضای  یوهای تحقيق جهت پيشسناربينی و  ی پيشها روشبررسی 

(VFRداخلی شهر تهران) 

داخلي شهر تهران، ( VFRبيني تقاضاي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان  براي پيش

هاي  ها را ب  س  دست  روش توان آن  مي بندي كلي يمتقسي مختلفي وجود دارد ك  در يك ها روش

بيني تقاضاي  بندي كرد، بنابراين در تحليل پيش يمتقسكتسيك، هوش مصنوعي و تركيبي 

ي قرار موردبررسداخلي شهر تهران شش سناريو ( VFRگردشگري بازديد از دوستان و بستگان 

 گروت:

 

تهران با رویکرد رگرسيون داخلی شهر ( VFRبينی تقاضای گردشگری ) :پيش7سناریو 

 چند متغيره

. اين روش شامل استروابط بين متغيرها  تخمينتحليل رگرسيون يك ورايند آماري براي 

تمركز  ك  يورد است وقت و تحليل متغيرهاي خاص و منحصرب  يساز براي مدل بسياري هاي تكنيك

وهم اينك  ب  تحليل رگرسيون  عتوه روي روابط بين متغير وابست  و يك يا چند متغير مستقل باشد. ب 

بودن ديگر متغيرهاي  چگون  مقدار متغير وابست  با تغيير هركدام از متغيرهاي مستقل و با ثابت

 . (1873 الواني،  كند  مي كمك كند  مي مستقل تغيير

(  VFRك  در ابتدا الزم است معناداري رگرسيون براي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان 

بيني  سنجيده شود سر  از روش رگرسيون جهت پيش Fداخلي شهر تهران با استفاده از آزمون 

داخلي شهر تهران استفاده كرد. ورمول آن  (VFRتقاضاي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان 

 زير است: قرار ب 
                         

 ي ورودي ترهاپارام    ها .  تعداد پارامتر   

يانگين م ها  توزيع نرمال با ين كل خروجييانگمانحراف معيار خروجي از     ها .  تعداد نمون     

 صفر(.

 :برابر خروجي  تعداد گردشگران (.   

ي بازديد از دوستان و گردشگربيني تقاضاي  بنابراين براي آزمون معناداري رگرسيون جهت پيش

 استفاده شد. Fاز آزمون  تهران( داخلي شهر VFRبستگان 

بيني  توان از روش رگرسيون جهت پيش  مي شد. بنابراين 0705ي نيز كمتر از دار يمعنك  مقدار 

 داخلي شهر تهران استفاده نمود.  (VFRتقاضاي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان 
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( داخلی شهر VFR) ی بازدید از دوستان و بستگانگردشگربينی تقاضای  : پيش6سناریو 

 (ANFIS) ی عصبی فازیها شبکهتهران با رویکرد 

است. ها  گره دهنده اتصال يها كمان وها  گره از متشكل اي، ي ال 5 يا شبك وازي  – عصبي شبك 

 شود. با يم كاربر مشخص توسط وازي مختلف يها بازه ب  ورودي هر تعلا ميزان اول  ورودي( الي  در

 عمل سوم الي  آيد. در يم ب  دست دوم الي  وزن در يكديگر، در گره هر ب  ورودي مقادير ضرب

 انجام از ك  wi)قوانين  نسبي وزن  است قوانين الي  چهارم الي . گيرد يم انجام wi)  ها قانون محاسب 

 است (f) شبك  خروجي آخر الي  .شود يم(wi fi  حاصل الي  اين ب  ورودي هاي يامپ روي بر عمليا 

ورد   يميوه  است خروجي واقعي و شبك  از آمده دست ب  خروجي اختتف نمودن حداقل آن هدف ك 

شود ك  معادل سيستم استنتاج   مييك شبك  توليد اكنون با طي مراحل باال  .(1830و همكاران، 

يحي داخلي شهر تهران رسم شده تفردر ادام  اين معماري براي گردشگري   وازي سوگنو است

 است:

 
 (VFRگردشگری ) ANFIS های عصبی فازی شبکهساختار (: 6نمودار )

 

( داخلی شهر VFRی بازدید از دوستان و بستگان)گردشگربينی تقاضای  : پيش9سناریو 

  SVRتهران با استفاده از الگوریتم 

SVMپشتيبان  هاي بردار ب  نام ماشين از نظري  يادگيري آماري وَپنيك اين روش مستقيما 
) 

روند  وپنيك،  مي بندي ب  كاربان براي مسائل طبق هاي بردار پشتياست. ماشين شده استخراج

ها توسع  ياوت. اين براي كار با مسائل رگرسيون با تخمين داده ها آن( بعدها الگوريتم 1335

هاي  در سال  SVR(. 1333 سموال،  ( ناميده شدSVRالگوريتم جديد رگرسيون بردار پشتيبان  

 بيني تقاضا گردشگري است.  يشپي در مؤثرو مدل  قرارگروت  مورداستفادهي ا گسترده طور ب اخير 

 

 

 

الیه  

 انطباقی
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( داخلی شهر VFRی بازدید از دوستان و بستگان)گردشگربينی تقاضای  : پيش4سناریو 

  SVRتهران با استفاده از ترکيب رویکرد رگرسيون و الگوریتم 

 های برتر یژگیوابتدا با روش رگرسيون  SVRتركيب رويكرد رگرسيون و الگوريتم  درروش

شهر تهران را انتخاب كرده و سر  جهت ارزيابي ب   (VFRگردشگري بازديد از دوستان و بستگان 

ك  از روش رگرسيون براي انتخاب ويژگي  يهنگامشود.الزم ب  ذكر است   ميداده  SVRالگوريتم 

ها ك  داراي دقت باالتر  يرمجموع  از ويژگيزاستفاده شود، با قرار دادن يك سري محدوديت بهترين 

شود   مي ( انتخابVFRو كمترين تعداد ويژگي هستند براي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان 

  زير است: قرار ب 

 
 (  داخلی شهر تهرانVFRمنتخب با استفاده از روش رگرسيون برای گردشگری )ی ها یژگیو (:71جدول )

 منبع: محاسبا  تحقيا حاضر

 

ي داخلي شهر تهران با استفاده از تركيب رويكرد رگرسيون و گردشگربيني تقاضاي  پيش: 1سناریو 

( ANFISي عصبي وازي ها شبك تركيب رويكرد رگرسيون و  درروش(: ANFISي عصبي وازي ها شبك 

داخلي شهر تهران ( VFRابتدا با روش رگرسيون براي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان 

داده  ( ANFIS  ي عصبي وازيها شبك را انتخاب كرده و سر  جهت ارزيابي ب   های برتر یژگیو

 است. مشاهده قابل 3شود. نتايج در جدول   مي

 SVRي داخلي شهر تهران با استفاده از تركيب الگوريتم گردشگربيني تقاضاي  پيش: 2سناریو 

بيني كننده استفاده   پيش عنوان ب ك  هر دو روش ووق  ييازآنجا(: ANFISي عصبي وازي ها شبك  و

رو تركيب اين دو روش با يكديگر اصولي نبوده و اجرايي نيست و در انتها با توج  ب   ينازاشوند   مي

شود رويكرد تركيبي   مي( و خباي حاصل، مشخص 10ابي  جدولي ارزيها دادهنتايج اعمال 

ها است.  اير روشدر مقايس  با س ( داراي كمترين خباANFISي عصبي وازي ها شبك رگرسيون و 

ي ها شبك استفاده از رويكرد تركيبي رگرسيون و  ي ووقها روشرسد از بين   مي بنابراين ب  نظر

ها در خصوص  بيني بهتري نسبت ب  ساير روش تواند پيش  مي (پيشنهاديANFIS  عصبي وازي

   باشد.(  داخلي داشتVFRبيني گردشگري بازديد از دوستان و بستگان  پيش
 

 

داخلی شهر تهران به روش   (VFR)های منتخب در گردشگری  یژگیو

 رگرسيون
 نوع گردشگری

 ماه رمضان
گردشگري بازديد از دوستان و 

 (VFR  بستگان
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ی ها دادهداخلی شهر تهران )( VFRی مختلف بر تقاضای گردشگری )ها روشنتایج آزمون  (:77جدول )

 ارزیابی(

 منبع: محاسبا  تحقيا حاضر

 

داخلي شهر تهران  (VFRو خروجي نهايي اين تحقيا براي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان 

 زير است: قرار ب 

 
 داخلی شهر تهران (VFRتحقيق برای گردشگری )خروجی نهایی این (: 9نمودار)

 

 ها شنهاديپی و ريگ جهينت

داخلي شهر ( VFRبر تقاضاي گردشگري بازديد از دوستان و بستگان  مؤثردر اين تحقيا عوامل 

خبرگان  ازنظرتهران با استفاده از روش دلفي وازي و در ادام  روش ديماتل وازي با استفاده 

از: عوامل اقتصادي  درآمد و ثرو  اوراد(، قيمت خدما  و هزين  زندگي  اند عبار شناسايي شدند 

 سفر  ي، قيمت محصوال  جايگزينرسمي، تعداد تعبيت  اقامت يسا تأس متيقدر مقصد، 

بيني تقاضاي  سفر داخلي( و سر  مدل تركيبي و مجزا پيش خارجي(، قيمت محصوال  جايگزين

داخلي شهر تهران با استفاده از شبك  عصبي وازي، ( VFR گردشگري بازديد از دوستان و بستگان

Rمعيارهاي عملكرد  لحاظ ازشده و  يطراح SVRرگرسيون و الگوريتم 
2
, MAPE, MAE, NMSE, 

MSE RMSE NMSE R
6 

MAE MAPE يوهاسنار 

ن 
گا
ست

و ب
ن 
ستا

دو
از 
د 
دي
باز
ي 

گر
دش

گر
V

F
R

)
 

 رگرسيون 013825/0 000138/0 371533/0 025112/0 07012213 117111/1

117931/1 07087813 013356/0 330111/0 000186/0 018573/0 
ي عصبي ها شبك رويكرد 

 (ANFISوازي 

 SVRالگوريتم  271535/0 002716/0 127153/0 372312/0 07217621 127972/1

11-E64/7 008521/0 000177/0 333328/0 05-E23/8 00823/0 
تركيبي رگرسيون و  رويكرد

 SVRالگوريتم 

06-E71/3 116312/1 111764/1 17333112 11-E11/6 116113/1 

رويكرد تركيبي رگرسيون و 

ي عصبي ها شبك 

 (ANFISوازي 
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RMSE, MSE)اند و نتيج  حاصل نشان داد رويكرد تركيبي رگرسيون و ( باهم مقايس  شده

ها در خصوص  مقايس  با ساير روش ( داراي كمترين خبا درANFIS  هاي عصبي وازي شبك 

جهت آزمون و يا تثبيت نتايج اين است.  (VFRبيني گردشگري بازديد از دوستان و بستگان  پيش

بيني در حوزه گردشگري، مند ب  موضوعا  پيشنين كمك ب  محققان آينده عتق چتحقيا و هم

 ؛شود مينتج از اين مبالع  در ذيل ارائ  م هايي يشنهادپ

ترين انوا  گردشگري داخلي شهر تهران ب   بر اساس آمار منتشره مركز آمار ايران چهار نو  مهم -

ي و پزشكي است لذا الزم است در خصوص هر يك حيتفر اداري، -ي تجاريگردشگر ،VFRترتيب 

 دهنده نشاناقداما  الزم صور  گيرد. روند گردشگري  ها آناز اين انوا  گردشگري و نيازسنجي 

در رشد هر يك از اين انوا  گردشگري بود ك  الزم است تمهيداتي در راستاي جذب هرچ  اوت 

بيشتر گردشگران داخلي ب  شهر تهران انديشيده شود. با توج  ب  اينك  رتب  اول با اختتف زياد ب  

در   يسرگرمتعلا دارد و براي اين نو  گردشگري بيشتر از اقامت، مراكز تفريح و  VFRگردشگري 

شهر   يسرگرمي تفريحي و ها تيوعالي بيشتري در خصوص گذار  يسرمااولويت است لذا الزم است 

 تهران صور  گيرد.

هزين  خوراكي و خريد بعدازآن و  ونقل حملبيشترين هزين  كرد گردشگران مربوط ب  هزين   -

بتوان درآمد شهر تهران را از قبل  ها بخشي در اين گذار  يسرماي و زير برنام است ك  الزم است با 

 رضايت گردشگران را نيز بيشتر جلب كرد. حال نيدرعگردشگران داخلي اوزايش داد و 

 يها از عرص  روش گردشگري داخليبا توج  ب  اينك  برختف بسياري از بازارهاي مهم، بازار  -

در   يأثيرا  مهمتدرست تقاضاي گردشگري داخلي بيني  بيني ب  دورمانده و پيش نوين پيش

بيني در  نوين پيش يها و توسع  روش يريكارگ ، ب دارداقتصادي  هاي يزير و برنام  گذاري ياستس

گردشگري داخلي متغيرهاي  تر يابيني دق و وراهم آوردن امكان پيشحوزه گردشگري داخلي 

و  گذاران ياستس منظور كمك ب  ب  -كمتري داشت  باشيم شده گمي ها دادهك  تا حد امكان  يطور ب 

 شود.  آتي پيشنهاد  مي هاي گيري يمو تصم يزير براي برنام  -برنام  ريزان اين بخش

 شهر يا استان از تنها يك شهر تهرانبيني گردشگري ورودي ب  در تحقيقا  آتي، چنانچ  پيش -

د انجام دار شهر تهران ورودي گردشگري را ب  يزانم ك  بيشترين شهري يا استاني مثال عنوان ب 

 شود قابليت كاربردي تحقيا اوزايش خواهد ياوت. 

بيني موضوعا  مختلف در حوزه گردشگري كاربرد تواند براي پيش مي اين مدل محض نيست و -

بيني تقاضا براي مراكز كننده، پيشبيني وروش و روتار مصرفداشت  باشد موضوعاتي از قبيل پيش

ون چري همگمصرف منابع ورودي صنعت گردش يزانمبيني شهاي گردشگري، پياقامتي و يا جاذب 

 ها و مراكز اقامتي.هاي انرژي براي جاذب ها و يا حاملمواد غذايي رستوران
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