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اماکن تاریخی شهر اصفهان از دیدگاه جهانگردان  بندی رتبه 
 آریانبا استفاده از روش اروپای شرقی 

 
 علی خاتمی فیروزآبادیدکتر 

* 

 چكیده

جهت بازدید  ریزی برنامهیکی از مواردی که در صنعت جهانگردی وجود دارد  
از اماکن تاریخی مورد عالقه جهانگردان است. جهانگردان با توجه به مدت زمان 

محدودی که برای بازدید از شهرهای معروف در اختیار دارند عالقمند به بسیار 
بازدید از اماکنی هستند که با توجه به شناخت اولیه آنها، بیشترین مطلوبیت را کسب 
کنند. شهر اصفهان با قدمتی تاریخی همواره یکی از شهرهای مورد عالقه 

چه اکنون همواره ذشته و جهانگردان بوده است. اماکن تاریخی این شهر چه در گ
به این امر اشاره های متعدد  که در سفرنامه طوری ت بهبوده اس پذیرای گردشگران

ی مختلف بازدید اماکن ها گزینهشده است. در این مقاله سعی شده است از بین 
آنها به دست آید تا بتوان طبق یک برنامه از پیش  بندی رتبهتاریخی شهر اصفهان، 

 گردان را با آنها آشنا کرد. تعیین شده جهان
شهر اصفهان  تاریخی معروفاماکن  بندی رتبهموضوع مورد بحث این مقاله  

است. برای این منظور از نظرات جهانگردان اروپای شرقی که در این شهر اقامت 
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چند معیاره و استفاده از  گیری تصمیم. روش این تحقیق شدگزیده بودند استفاده 
ی خود را ها گزینهبین اماکن دیدنی اصفهان، این افراد  است. از روش آریان

اهلل، کاخ عالی قاپو و بازار  )شامل مسجد امام، مسجد شیخ لطف میدان امامی ها گزینه
، کاخ هشت بهشت، کلیسای وانک، جنبان منار، پل خواجو، سی و سه پلقیصریه(، 
، کاخ چهل ستون، مدرسه چهار باغ، کوی آتشگاه، و زاینده رود معرفی میدان امام

پل و پل خواجو قابل  سی و سهکردند. از آنجا که زاینده رود در هنگام بازدید 
مدرسه چهار باغ، مسجد . شدحذف  ها گزینهمشاهده است این گزینه از فهرست 

ا وجود داشتند اما در حین ه حکیم و کوی آتشگاه نیز با اینکه در فهرست اولیه گزینه
 مطالعه، به علت عدم عالقمندی جهانگردان از فهرست اصلی حذف شدند. عدم

  های باقیمانده علت اصلی حذف آنها بود.  ها در مقابل گزینه این گزینهشهرت 
برای گیری نیاز است.  در روش آریان به حدود باال و پایین هر معیار برای تصمیم 

پایین و باالی هر معیار، از متوسط اعداد ارائه شده توسط دست آوردن حدود  به
 ریزی برنامهیک مدل  گیری تصمیمجهانگردان استفاده شد. سپس برای هر گزینه 

حل شد. نتایج نشان داد که از دید  سازی کمینهو  سازی بیشینهخطی با دو تابع هدف 
ی میدان ها گزینه جهانگردان اروپای شرقی، ترتیب اهمیت بازدید اماکن به ترتیب

پل، کلیسای وانک، منارجنبان و کاخ  سی و سهامام، چهل ستون، پل خواجو و 
 هشت بهشت است. 

تخمین غیر ، روش بندی رتبهجهانگردی، اصفهان، اماکن تاریخی،  کلمات کلیدی:
 آریانقطعی 

 مقدمه

امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنعت جهانگردی نقش مهمی در درآمد  
یجاد اشتغال و تامین ارز خارجی ایفا نموده و به عنوان صنعتی که تاثیرات دولت، ا

. طبق آمارهای منتشره در خصوص (5831)علوی،  چند بعدی دارد مطرح است
صنعت جهانگردی، کشورهای فرانسه، اسپانیا، امریکا، ایتالیا و چین به عنوان 
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. طبق همین آمارها، اند داشتهکشورهای دنیا در صنعت جهانگردی فعالیت  ترین موفق
ایران در رده نامناسب جذب جهانگرد قرار داشته است در حالیکه ایران از لحاظ 

(. 5831)سینایی، ی تاریخی و باستانی، از جمله کشورهای رتبه باالست ها جاذبه
در کشورهای رو به توسعه بازی  ای فزایندهتوجه به صنعت جهانگردی که نقش 

فتاد میالدی به عنوان راهی برای کاهش کسری بودجه، منبع از اوایل دهه ه کند می
برای نجات  ای وسیله. به عالوه صنعت جهانگردی شدارز خارجی و اشتغال مطرح 

. برای مثال در کشور مصر، شود میکشورها از اقتصاد تک بعدی در نظر گرفته 
درصد از تولید  8/55ثیرات مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی صنعت جهانگردی تا

: 5711، )دایاموندناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است 
   (. 5775، ادینگتون و ردمن

در ایران نیز به اهمیت نقش صنعت جهانگردی پی برده شده است. مراجعه به  
ر از رشد بی سابقه تورها برای جذب گردشگران داخل کشو ها و مجالت نامهروز

. بدیهی است وظایف برگزارکنندگان این نوع تورها افزایش دهند میخارجی خبر 
طبق برنامه مورد توجه آنها جهانگردان در بازدید از مناطق و اماکن تجربه مطلوبیت 

 از پیش تعیین شده است. 
هر بزرگ و هله با نام دو شدرنخستین وایران، از ان مشتاق بازدید جهانگرد 

اصفهان شهر بزرگ و نام آور ایران، با . شوند میمواجه  تاریخی اصفهان و شیراز
با شهر رم  توان میبه طوریکه بناهای عظیم و تاریخی، به صورت موزه ای درآمده، 

ناصر خسرو که حدود هزار سال پیش از اصفهان دیدن در ایتالیا آن را مقایسه کرد. 
تر و  یکوتر و جامعنشهری  گویان، زمین پارسی من در همه»ویسد: ن می کرده

نیز در سفرنامه  کنت دوگوبینو(. 5833)دانش پزوه،  «تر ازاصفهان ندیدم. آبادان
ی با عظمت با سبک ها کاخ، دارای مجموعه شگفت آوررا صفهان ا ،خویش

 (. 5833)مهدوی، خوانده است  نظیر  بی های نقاشیمعماری خاص و تزیینات و 

وید اصفهان شهری گ می آمبروزیو کنتارینیهای طبیعی اصفهان نیز  نعمت دربارة
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)نخجوانی،  فراوان است نظیر محصوالت غله و میوه همه گونه نعمت درآن است که 
هجری قمری از ایران   5511، سیاح ایتالیایی که در سال جملی کارری(. 5833

صنعت طال کاری و نقره سازی و زری دوزی هری با اصفهان را شدیدن کرده است، 
در سفرنامه خود  هرمان نوردن(. 5833)گودرزی، شرح داده است ابریشم  و تهیه

غرور و افتخارآفرین برای ایران از لحاظ ، اصفهان را شهر «با عنوان زیرآسمان ایران
بکار رفته یینی ی معماری استثنایی آن و هنرهای تزها سبکآثار تاریخی و دارا بودن 

برشمرده است. هرمان نوردن هنرهای اصیل و دستی همچنین ها و  این معماریدر 
طی سالیان حفظ نماید شهرت اصفهان را نویسد که این آثار هستند که توانسته  می

ین پل با راهروهای ، اضمن تحسین پل زاینده رود کنت دوسرسی. (5811)سمیعی، 
)اشراقی، اصفهان نسبت داده است های  ساختمان یکی از زیباترینرا دارش  تاق

5811) . 
 شود مشاهده میاز این اظهار نظرها در خصوص شهر اصفهان  که چنان ،بنابراین 

عالقمند به اصفهان شاید اولین شهری در ایران باشد که هر جهانگردی در وهله اول 
توجه شده است. به همین منظور در این مقاله به شهر اصفهان بازدید از آن است. 

یا  8آن معموالً از سوی تورها برای  تاریخیبازدید از شهر اصفهان و دیدن آثار 
. از این رو یکی از وظایف راهنمایان گردشگری شود می ریزی برنامهروز  3حداکثر 

که بازدید کنندگان  ای گونه بهی دیدنی شهر اصفهان است ها مکانتنظیم درست 
دیدن کنند. با توجه به صرف زمان زیاد  ها جاذبهین بتوانند حتی المقدور از ا

، معموالً ها مکانی توریستی و بررسی تمام جوانب ها جاذبهجهانگردان برای دیدن 
برای آنها وجود ندارد. باید توجه داشت مسافران داخلی  ها مکانامکان بازدید همه 

اما برای  کنندبازدید را در زمان کمی  ها جاذبه)ایرانی( ممکن است هر یک از 
را نداشته  ها مکانمسافران خارجی که ممکن است هرگز فرصت دیدار دوباره از 

تا حد تمایل دارند باشند چنین چیزی میسر نیست. بنابراین گردشگران خارجی 
تر از دید خود را مشاهده کنند و در  ی با اهمیتها مکانممکن و در درجه اول 
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ر اماکن بروند. باید توجه داشت که تورها صورت وجود وقت اضافه، به دیدن سای
هفته برای بازدید از دو شهر  یکخود غالباً جهانگردان را برای  ریزی برنامهبرای 

 گیرند.  اصفهان و شیراز در نظر می
شهر اصفهان و فرصت کمی که قابل بازدید با توجه به تعداد نسبتاً زیاد اماکن  

دقیقی است که  ریزی برنامهمسئله مهم در اختیار دارند بازدید  برایجهانگردان 
جهانگردان بتوانند از آثار بیشتری با توجه به عالیق خود بازدید کنند و مطلوبیت آنها 
در هنگام بازدید حداکثر شود. به عبارت دیگر الزم است برنامه ریزان این نوع تورها 

اختیار داشته باشند تا بتوانند در برنامه خود ترتیب مناسبی از این اماکن را در 
و  بندی رتبه ،بنابراینمطلوبیت حاصل از بازدید جهانگردان را حداکثز کنند. 

دارد زیرا با توجه به وقت کم، الزم است ای  ویژهکن اهمیت اگذاری این ام اولویت
تر به جهانگردان نشان داده شود. با توجه به  تر و مهم تا حد ممکن اماکن تاریخی

مسئله یک  ،وجود داردبرای بازدید اماکن از سوی جهانگردان های مختلفی که معیار
این نوع مسائل برای اولویت بندی  های روشمسئله چند معیاره است و الزم است از 

 اماکن استفاده گردد. 
تنظیم برنامه این گردشگران دارای اهمیت فراوانی  شود میمالحظه  که چنان 

از گردشگران  یتا با استفاده از نظرات گروه شود یماست. در این مقاله سعی 
و  ها مکاناهمیت هر یک از  اند داشتهی مختلف بازدید ها مکاناروپای شرقی که از 

ترجیحات آنها مورد بررسی قرار گیرد تا در آینده برای تنظیم برنامه تورها مورد 
موم جهانگردان در . بدیهی است نتایج این تحقیق قابل تسری به عاستفاده قرار گیرد

بندی اماکن مورد بازدید از سوی جهانگردان  اصفهان نیست. در این تحقیق رتبه
اروپای شرقی در شهر اصفهان مورد توجه است. برای شناسایی معیارهای مورد 
توجه، نه تنها از نظرات خود جهانگردان استفاده شد بلکه نظر راهنمای جهانگردانها 

ای  نامه ی شهر اصفهان سوال به عمل آمد. ابتدا پرسشها و مسئوالن تورهای هتل
های مورد نظر در آن گنجانده شد. سپس از راهنمای  تنظیم و شاخص

ها  های بازدید کننده و همچنین نمایندگان تورها در هتل های گروه گردان جهان
 های نامربوط را حذف خواسته شد با توجه به شناختی که از مسافران دارند شاخص
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های حضوری انجام  ها مصاحبه کنند. نهایتاً با مصاحبه با گردشگران حاضر در هتل
شد و پس از تشریح مسئله، از آنها خواسته شد تا معیارهای مورد نظر خود را برای 
بازدید مشخص کنند. این امکان نیز پیش بینی شد که جهانگردان بتوانند به سایر 

کرده است اشاره کنند نهایتاً با جمع بندی این سه  معیارها که آنها را به بازدید ترغیب
های  گروه، معیارهای قدمت تاریخی، عظمت، نمای خارجی، زیبایی داخلی، جنبه

رسد برخی از این معیارها به  هنری و سبک معماری انتخاب شد. هرچند به نظر می
است  هم وابسته باشند اما طبق تعاریف ارائه شده، منظور از سبک معماری، سبکی

)مانند سبک معماری اسالمی( در گیرد  می نشأتروند تکامل تاریخ معماری که با 
های مورد استفاده و  ها، کاشی آمیزی های هنری، نوع رنگ حالیکه منظور از جنبه

ها و غیره است. منظور از  کار رفته، نوع پله ها، درهای به ها، ارتفاع سقف کاری کاشی
هاست در حالیکه منظور از زیبایی  انداز گزینه نمای خارجی نمای خارجی وچشم

هایی است  نماها و حوض کار رفته، نقشه داخلی، آب های تو در توی به داخلی، داالن
نظیری اشاره دارد که این بی  اند. معیار عظمت، به بی ها تعبیه شده که در ساختمان

 سزایی برخوردار است. همتایی برای جهانگردان از اهمیت به
سی رود، پل خواجو و  ی این تحقیق شامل میدان امام ، منارجنبان، زایندهها هگزین 

کوی  ومسجد حکیم پل، چهل ستون، کاخ هشت بهشت، کلیسای وانک،  و سه
ی تاریخی واقع در میدان امام شامل ها مکاناست که  گفتنی. البته شود آتشگاه می

این شود.  میار قیصریه اهلل، کاخ عالی قاپو و باز مسجد امام، مسجد شیخ لطف
ی میدان امام، و بقیه که در ها گزینهبه علت نزدیکی به هم تحت عنوان  ها گزینه

همچنین گزینه .  دهند میرا تشکیل  ها گزینهاند سایر  فواصل نسبتاً دورتری قرار گرفته
پل  سی و سهرود از مطالعات بعدی کنار گذاشته شد زیرا در هنگام بازدید از  زاینده

پل خواجو، این گزینه در دید است و در ضمن با توجه به جاری نبودن آب در این و 
ی واقع در میدان امام را نیز ها گزینهاست که  گفتنی. شدرود، این گزینه حذف 

های تعمیراتی آنها جداگانه  برای مقاصدی همچون تخصیص بودجه توان می
 کرد.  بندی رتبه
نشان داده شده است. در این شکل در باالی  5سلسله مراتب این مسئله در شکل  
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، معیارهای مسئله و در 1سلسله مراتب، عنوان کلی مسئله قرار گرفته است. در سطح 
 واقع شده است.  گیری تصمیمی ها گزینه)سطح آخر(  8سطح 

 روش تحقیق

اصفهان مسئله ای با بندی بازدید جهانگردان از اماکن شهر  مسئله اولویت 
بندی این اماکن الزم است از  برای اولویت ،مختلف است. بنابراین هایمعیار
، در این ها روشچند معیاره استفاده شود. از بین این نوع  گیری تصمیم های روش

برای هر  توان میمطالعه از روش آریان استفاده شده است زیرا در این روش، نه تنها 
بندی  ب و اولویتاپایین اهمیت در نظر گرفت بلکه انتخو  باالمعیار حدود 

خطی  ریزی برنامهی ها مدلمنطقی و با استفاده از عی به نو گیری تصمیمی ها گزینه
دارد. تعیین اهمیت  ها روشتری نسبت به سایر  و بنابراین بنیان عقالیی شود میانجام 

تا اگر  دهد میرا به هر فرد  حدود باال و پایین برای معیارهای انتخاب شده این امکان
شود به این وسیله  تردیدنسبت به انتخاب یک عدد برای تعیین اهمیت آن دچار 

  را در نظر بگیرد. در واقع روش آریان این امکان را فراهم میای از آن  دامنهبتواند 
آورد تا با توجه به عدم اطمینان کافی از پرسش شوندگان، بنیانی منطقی برای تعیین 

 . شودهمیت معیارها فراهم ا
  



 
 

 

 
 سلسله مراتب اولویت بندی اماکن دیدنی شهر اصفهان .1شکل 
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نشان داده شده است. ابتدا فهرستی  1مراحل و روش تحقیق این مطالعه در شکل  
اولیه از معیارها با استفاده از ادبیات تحقیق و مصاحبه با افراد دست اندرکار تهیه 

راهنمای و  ها هتل. در گام بعد این معیارها به جهانگردان، مسئوالن تور شود می
شود تا آنها نظر خود را در ارتباط با معیارها بیان کنند و احیاناً  ها داده میجهانگردان

بندی معیارها از  دیدی نیز اضافه کنند. پس از  جمعبرخی را حذف و معیارهای ج
جامعیت مد نظر قرار گرفته و در صورتی که از گروه، معیارها از لحاظ  8سوی این 

. این مرحله آن شود میجامعیت برخوردار نباشند مبادرت به اضافه کردن معیارها 
لحاظ شود. سپس باید  ها گروهتا تمام معیارها از سوی تمام  شود میقدر تکرار 

ی در نظر گرفته شده، معیارهای یکسانی را در نظر ها گروهمشخص کرد که آیا 
تا  شود میدارای معیارهای گوناگون باشند سعی  ها گروهاند یا خیر. اگر  گرفته

فراهم  ها گروهمعیارها تعدیل شده و یا با افزودن معیارهای جدید به مسئله، رضایت 
تا ارزش  شود میتهیه  ای نامه پرسشباشد  ها گروهشود. اگر معیارها مورد توافق همه 

ه این وسیله جدول ط با هر معیار مشخص گردد و بیا مطلوبیت هر گزینه در ارتبا
که در این تحقیق از روش آریان برای تحلیل مسئله  گردد. از آنجا بازده تشکیل می

الزم است در مرحله بعد حدود باال و پایین اهمیت هر معیار معین  شود میاستفاده 
و سپس حدود نامه معین کرده  . برای این کار نظر هر جهانگرد را با یک پرسششود

بعد برای هر  باال و پایین اهمیت هر معیار با گرفتن میانگین تعیین شد. در مرحله
خطی با دو تابع هدف  ریزی برنامهمطابق روش آریان یک مدل  گیری تصمیمگزینه 
در دو حالت،  ها مدلبا حل تک تک شد. تشکیل  سازی کمینهو  سازی بیشینه

مشخص خواهد شد. بر اساس  ها گزینهک از ارزش هر ی بیشترینارزش و  کمترین
 کرد.  بندی رتبهرا  ها گزینه توان می ،های بدست آمده بر مبنای روش آریان جواب

ها و  ها، مسئوالن تور هتلراهنمای جهانگردانجامعه مورد مطالعه این پژوهش  
 5837شهریور  11شهریور الی  11جهانگردان اروپای شرقی هستند که در بازه زمانی 

راهنمای اند و همچنین  ستاره اقامت داشته 1و  3های  در اصفهان در هتل
اند. با  اند که مسئولیت تورها را برای جهانگردان به عهده داشته هایی بودهجهانگردان

ردان از کشورهای مختلف در بازه زمانی مشخص شده برای بازدید از اینکه جهانگ
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اصفهان آمده بودند اما با توجه به عنوان، از نظرات جهانگردان اروپای شرقی برای 
 1ها در این تحقیق راهنمای جهانگردانبندی اماکن استفاده شد. تعداد کل  اولویت

بدیهی است نتایج این   "بودند. نفر جهانگرد 13نفر و  8ها  نفر، مسئوالن تور هتل
 توان برای کل جهانگردان تعمیم داد. تحقیق را نمی

های غیر قطعی استفاده شده است ذیالً  که در این تحقیق از روش تخمیناز آنجا 
روش آریان داده  خصوص هبو ها  روشتوضیحات مختصری در مورد این نوع 

 . شود می

 گیری غیرقطعی های تصیم مدل

ی از مواقع، تصمیم گیرندگان بجای در نظر گرفتن یک عدد برای بیان در بسیار 
کنند ای از این اهمیت را بیان میاهمیت نسبی یک گزینه نسبت به گزینه دیگر، دامنه

گیری  زیرا آنها نسبت به بیان یک عدد اطمینان کافی ندارند. مثالً در هنگام تصمیم
داخلی نسبت به نمای خارجی آن برای خریدن یک خانه، ممکن است دکوراسیون 
های سنتی  های ارائه شده در مدل بین دو تا چهار برابر اهمیت داشته باشد. در روش

تواند یک عدد مشخص )مثالً گیرنده فقط میگیری چند شاخصه، تصمیم تصمیم
تر یک گزینه نسبت به گزینه دیگر در ارتباط با یک معیار خاص، سه برابر مهم

کارگیری ابزارهای مختلف، این عدد را به  تواند با بهند و یا اینکه میاست( را معین ک
گیرنده مجاز است تا  های تخمین غیرقطعی، تصمیم طور قطعی معین کند. در روش

 ای از آن را در نظر بگیردبجای تعیین یک عدد خاص برای بیان اهمیت نسبی، دامنه
 (. 5831، )اولسن

                                                                                                                   
1- Olson 
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 مراحل انجام تحقیق .1شكل 
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تواند بجای بیان یک عدد یا بیان لفظی  گیرنده می هایی که تصمیم یکی از نظریه 
ای از اعداد یا کلمات استفاده کند به نظریه خاکستری شهرت یافته  آن، از دامنه
های گسسته و  برای حل مسائل مبهم و مسائلی که دادهی خاکستر است. نظریه

با استفاده از اطالعات نسبتاً کم و با  نظریهرود. این  اطالعات ناقص دارد به کار می
به کند.  بخش و مطلوبی تولید می های رضایت تغییرپذیری بسیار در معیارها، خروجی

یک مدل ریاضی اثربخش برای  ،نظریه خاکستری، همچون نظریه فازیعبارت دیگر 
ستری، نظریه خاک. (5871نیا،  )خراشادیزاده و بهنام حل مسائل نامشخص و مبهم است

طیفی از اعداد برای بیان ارجحیت دو عامل یا دو گزینه نسبت به هم مورد استفاده 
در زمینه حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره گیرد. نظریه خاکستری  قرار می

انداز  چشمارزیابی توان به  کاربردهای زیادی در عمل داشته است که از جمله می
زاده و همکاران،  )عالی هوری اسالمی ایرانسازمان صدا و سیمای جمها در  سازمان

انداز  بندی چشم (، رتبه5837ها )محمدی و موالیی،  (، ارزیابی عملکرد شرکت5831
(، ارزیابی و انتخاب طرح جانمایی تسهیالت 5837-ها )دباغی و ملک، الف سازمان

بینی  (، پیش1113، بینی تقاضای توریسم )ونگ پیش(، 5837 -)دباغی و ملک، ب
ترین تامین کننده  (، انتخاب مناسب1111، تقاضای انرژی در ترکیه )آکای و اتک

( 1111، های وسایل نقلیه )مآو و چیروا ( و ارزیابی ریسک1111و همکاران،  )لی
 اشاره کرد. 

رود که در این  های نظریه خاکستری به شمار می روش آریان یکی از زیرمجموعه 
تحقیق از آن استفاده شده است. در بخش بعدی مقاله این روش به اختصار توضیح 

 شود.  داده می

 روش آریان

 های این نظریه، روش آریان است. به عبارت بهتر، روش آریان یکی از روش 
توسط سیج و ی چند معیاره غیر قطعی است. این روش گیر های تصمیم یکی از روش

                                                                                                                   
1- Wang 
2- Akay and Atak 
3- Li 
4- Mao and Chirwa 
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( بکارگرفته شده است. روش 5731) ( توسعه یافته و توسط بردن5733) وایت
( نیز 5773و  5771آ و همکاران ) ( وگویکوچه5771) آمزبور توسط گویکوچه

 مورد استفاده قرار گرفته است.
زی خطی برای هر گزینه ریاصلی روش آریان تشکیل یک مدل برنامه ایده 

و سپس حل آن به منظور یافتن حداکثر و حداقل تابع ارزش برای آن  گیریتصمیم
گیری است تا به این ترتیب، دامنه اوزان نسبی هر معیار مشخص شود. گزینه تصمیم

 شود.خطی به صورت کلی زیر نوشته می ریزی برنامهاین مدل 
          ∑      

 
     

       ∑      
                                                                                           

                          

     

ام در رابطه  iمعرف ارزش گزینه  vikام،  kمعرف وزن معیار  wk در مدل فوق، 
ست. در این مدل برای پیدا ام  iباالی معیار حد  UBحد پایین و  LBام،  kبا معیار 

، مسئله به ترتیب با تابع هدف گیری تصمیمکردن حد پایین و باالی وزنی یک گزینه 
را الزم  ها مدل. باید توجه داشت که این شود میحل  سازی بیشینهو  سازی کمینه

سازی، فرض بر این  گیری حل نمود همچنین در این مدلاست برای هر گزینه تصمیم
وجود دارند )به عبارت دیگر  گیری تصمیماست که فقط یک سطح از معیارها برای 

زیر معیار وجود ندارد(. اگر بیش از یک سطح از معیارها وجود داشته باشد الزم 
سلسله مراتب انجام داد و اطالعات به دست مختلف است همین کار را برای سطوح 

 (.5831ح باالتر سلسله مراتب انتقال داد )اولسن، سطو آمده در سطوح پایین را به
ای )یعنی مقدار تابع هدف با تابع  دترین مقدار تابع هدف برای گزینهاگر ب 

بیشتر باشد )یعنی مقدار تابع  ای گزینه(  از بهترین مقدار تابع هدف برای سازی کمینه
را انجام داد. اگر چنین  ها گزینه بندی رتبه توان می(، آنگاه سازی بیشینههدف با تابع 

وضعیتی به وجود نیاید الزم است حدود باال و پایین معیارها را مجدداً مورد بررسی 
ممکن آنها را تعدیل نمود تا چنین وضعیتی حاصل شود. اگر نهایتاً  حدقرار داد و تا 

                                                                                                                   
1- Sage and White 
2- Burden 
3- Goicoechea 
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 یساز بیشینهرا بر اساس مقدار تابع هدف  ها گزینه توان میوضعیت مزبور حاصل نشد 
نمود. البته باید به  بندی رتبهآنها به ترتیب از بیشترین به کمترین مقدار  سازی کمینهو 

و عدم این نکته نیز توجه داشت که اگر چنین چیزی رخ ندهد به معنای همپوشانی 
 تواند مزیت این روش تلقی شود.  که خود می بین معیارهاستاستقالل 

 نتایج تحقیق

اماکن مورد بازدید از سوی  بندی رتبهاز این تحقیق  که ذکر شد هدف گونه همان 
جهانگردان در شهر اصفهان است. طبق روش آریان پس از تشکیل سلسله مراتب 

در ارتباط با هر معیار مشخص شود. برای  گیری تصمیمالزم است ارزش هر گزینه 
این  تهیه و در اختیار جهانگردان قرار داده شد. نمونه ای نامه پرسشاین منظور 

ارائه شده است با این تفاوت که در جدول مزبور، نتیجه  یکپرسشنامه در جدول 
 نهایی حاصل از میانگین نظرات آنها درج شده است. 

 جدول بازده نهایی مورد استفاده در روش آریان .1جدول 

سبک 
 معماری

(C6) 

های  جنبه
 هنری
(C5) 

زیبایی 
 داخلی
(C4) 

نمای 
 خارجی

(C3) 

 عظمت
(C2) 

قدمت 
 تاریخی

(C1) 

 معیارها
 ها گزینه

 (A)چهل ستون  51/0 51/0 92/0 55/0 51/0 92/0

 (B)کلسیای وانک  51/0 01/0 01/0 23/0 59/0 02/0

 (C)میدان امام  51/0 22/0 29/0 91/0 95/0 92/0

 (D)کاخ هشت بهشت  51/0 02/0 52/0 51/0 03/0 02/0

 (E)پل خواجو و سی و سه پل  51/0 23/0 90/0 02/0 99/0 90/0

 (F)جنبان  منار 92/0 09/0 01/0 01/0 92/0 51/0

 
نامه دیگری  برای تعیین حدود باال و پایین معیارهای در نظر گرفته شده پرسش 

تنظیم شد و از پرسش شوندگان درخواست شد که برای هر معیار )مثالً معیار سبک 
بین صفر و یک معماری( درجه اهمیت آن را با یک بازه )کمترین و بیشترین( 

مشخص کنند. با گرفتن میانگین حدود باال و پایین مربوط به هر معیار، دامنه نظرات 
عیار مشخص شد. این دامنه ها برای معیارها به جهانگردان در خصوص اهمیت هر م

 به دست آمد. دوشرح جدول 
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 حدود باال و پایین هر معیار .1جدول 

سبک 
 معماری

(C6) 

های  جنبه
 هنری
(C5) 

زیبایی 
 داخلی
(C4) 

نمای 
 خارجی

(C3) 

 عظمت
(C2) 

قدمت 
 تاریخی

(C1) 

 معیارها
 
 حدود

 باال 52/0 92/0 51/0 22/0 95/0 91/0

 پایین 52/0 55/0 03/0 51/0 51/0 51/0

 
گفته خطی مطابق مدل  ریزی برنامهمدل  گیری تصمیماکنون باید برای هر گزینه  

 شود. مثالً برای گزینه چهل ستون، این مدل به شرح زیر خواهد بود: هساخت شده
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 ذکر شده است. سهو مقدار تابع هدف آنها در جدول  ها مدلنتایج حل 

 گیری تصمیمی ها گزینهخطی برای  ریزی برنامهی ها مدلمقدار تابع هدف  .1جدول 

 سازی بیشینه سازی کمینه
 نوع تابع هدف

 ها گزینه
 (A)چهل ستون  9119/0 5152/0

 (B)کلسیای وانک  5120/0 5955/0

  (C)میدان امام  2239/0 5239/0

 (D)کاخ هشت بهشت  5122/0 0201/0

 (E)پل خواجو و سی و سه پل  9122/0 5210/0

 (F)جنبان  منار 5152/0 5520/0
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بیشتر از  ای گزینهمقدار تابع هدف هیچ  کمترین شود میمالحظه  که چنان 
را  ها گزینه بندی رتبه توان مینیست. بنابراین به راحتی ن ای گزینهحداکثر مقدار هیچ 

شویم که ارزش  متوجه می Cمقدار گزینه بیشترین تر به  انجام داد. اما با نگاهی دقیق
اختالف محسوسی دارد  Aاین گزینه نسبت به ارزش گزینه بعدی، یعنی گزینه 

است  Cگفت که برترین گزینه، گزینه  توان میدرصد اختالف(. بنابراین  11)تقریباً 
 11اختالف   A)ضمن اینکه حداقل مقدار تابع هدف آن نیز نسبت به گزینه 

. بعد (، برترین گزینه استCگفت که گزینه  توان میدرصدی دارد و لذا با اطمینان 
بسیار نزدیک به  Eو  Aشویم که مقدار تابع هدف دو گزینه  متوجه می Cاز گزینه 

با اطمینان کافی در  توان می(. بنابراین نسازی کمینهو هم  سازی بیشینههم است )هم 
و  سازی بیشینهر نظر کرد. در هر دو مورد مقدار تابع هدف خصوص رتبه بعدی اظها

مقدار تابع هدف بیشتری دارد. بنابراین  A، متوجه می شویم که گزینه سازی کمینه
ی برتر بعدی در نظر گرفت. به همین ترتیب ها گزینهرا  Eو سپس  Aگزینه  توان می

 خواهند بود.  Dو  B ،Fی برتر بعدی به ترتیب ها گزینه
طابق زم است پس از بدست آوردن نتایج مالبته برای اطمینان بیشتر به نتایج ال 

مربوط به  نامه شوندگان خواسته شود تا پرسش بار دیگر از پرسش جدول سه، یک
که  تعیین حدود باال و پایین را با دقت بیشتری تکمیل کنند. در این تحقیق از آنجا

 انجام نگرفت. صت کافی در اختیار محقق نبود این عمل رف
 خواهد بود. چهارها به شرح جدول  نهینهایی گز بندی رتبه ،بنابراین

 گیری تصمیمی ها گزینههای  رتبه. 4جدول 

 ها گزینه رتبه
 (A)چهل ستون  9

 (B)کلسیای وانک  2

  (C)میدان امام  5

 (D)کاخ هشت بهشت  3

 (E)پل  سی و سهپل خواجو و  2

 (F) جنبان منار 1
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 نتیجه گیری

 ها هتلها و مسئوالن تور راهنمای جهانگرداندست آمده تقریباً با انتظارات  هنتایج ب 
یکسان است بجز مورد کلیسای وانک که آنها انتظار داشتند این گزینه در آخرین 

مسیحی بودند لذا )جهانگردان( پرسش شوندگان اکثز رتبه واقع شود. از آنجا که 
 بندی رتبهتمایالت جهانگردان در نظر گرفت. از این با این نتیجه را مطابق  توان می
برای برنامه بازدید جهانگردان در شهر اصفهان استفاده کرد به این معنی که  توان می

ی میدان امام به جهانگردان نشان داده شود که با توجه به وسعت ها گزینهابتدا تمام 
در این مکان قرار گرفته است و جهانگردان ممکن  این میدان و مجموعه بناهایی که

است هیچگاه فرصت بازدید دوباره از این اماکن را نداشته باشند زمان نسبتاً طوالنی 
را باید صرف بازدید آنها کرد. پس از آن گزینه کاخ چهل ستون است و بعد از آن 

 آشنا کرد.  ها مکانبه ترتیب گفته شده باید جهانگردان را با 
 نبودتعدادی از جهانگردان با زبان انگلیسی و  آشنایی ناشکل این تحقیق م 

چند معیاره، حدود باال و چایین و غیره  گیری تصمیمشناخت از مفاهیمی نظیر معیار، 
 بود که محقق تالش کرد تا با توضیحات خود این مشکالت را برطرف سازد. 

 توان میاستفاده شد اما  ها هگزین بندی رتبهدر این تحقیق از روش آریان برای  
، (AHP) اتبیردیگر نظیر فرآیند تحلیلی سلسله م های روشهمین تحقیق را با 

AHP چند معیاره  گیری تصمیم های روش، تاپسیس فازی و سایر سیسپفازی، تا
 مورد بررسی قرار داد و نتایج را با یکدیگر مقایسه کرد. 

هایی که تعیین  با معیارها و شاخصگردان در این تحقیق  اماکن مورد عالقه جهان 
شد. با توجه به اینکه برای تعیین معیارها از نظرات افراد خاص  بندی شده بودند رتبه

)جهانگردان اروپای شرقی( استفاده شده بود بدیهی است برخی از عوامل مهم نظیر 
ن با توا عامل اصالت مکان تاریخی مورد توجه قرار نگرفت. در تحقیقات آتی می

بندی اقدام نمود.  دست آورد و سپس به رتبه تر ابتدا شاخص ها را به ای عمیق مطالعه
ترتیب بازدید از ند در خصوص توان میهای پیش رو محققان  تحقیق همچنین در

                                                                                                                   
1- Analytical Hierarchy Process 
2- TOPSIS 
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ستون نزدیک میدان امام است و  اقدام کنند. برای مثال کاخ چهل اماکن و توالی آنها 
مورد ابتدا ی نزدیک به هم ها گزینهای انجام شود که  هگون هب ریزی برنامهلذا باید 

بازدید قرار گیرند. بنابراین برنامه بازدید از اماکن با حداقل زمان صرف شده 
های آینده باشد. همچنین در این تحقیق در هنگام  د یکی از تحقیقتوان می

قطعی از اعداد )تشکیل جدول بازده( گذاری هر گزینه نسبت به یک معیار  ارزش
حدود باال و  توان میگذاری هر گزینه نسبت به هر معیار نیز  . برای ارزشاستفاده شد

، یک مدل گیری تصمیمنه یپایین را در نظر گرفت که در این حالت برای هر گز
درجه دوم تشکیل خواهد شد. بنابراین یکی دیگر از پیشنهادات  ریزی برنامه

 باشد.  ها گذاری ن این ارزشفرض کرد ای بازهد توان میتحقیقات آتی 
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