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چکیده 
در عصر حاضر ،بنگاههای اقتصادی ،بهویژه بانکها و مؤسسههای مالی و اعتباری ،برای رقابت در
دنیای کسبوکار به دنبال حداکثر پوشش مشتریان ،کاهش هزینه و افزایش سود و کارایی هستند .برای
این منظور با استفاده از روشهای علمی به دنبال تعیین و انتخاب بهترین مکان برای شروع فعالیت
اقتصادی میباشند .مطالعه حاضر با هدف مکانیابی شعب «بانک مهر اقتصاد» در منطقه یک شهر
تهران با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل حداکثر پوشش وزندار انجام گرفته است .ابتدا از
طریق مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با کارشناسان معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در مکانیابی شعب
بانک شناسایی شدند؛ سپس با تهیه دو پرسشنامه و توزیع آنها در میان مدیران بانک ،وزن معیارها و
زیرمعیارها بر اساس روش بهترین ـ بدترین بهدست آمد .از سیستم اطالعات جغرافیایی برای تعیین نقاط
بالقوه که ورودی مدل حداکثر پوشش وزندار هستند ،استفاده شد؛ درنهایت مکانهای مناسب با حل
مدل حداکثر پوشش وزندار در نرمافزار متلب مشخص شدند.


کلیدواژهها :مکانيابي؛ شعب بانک؛ روش بهترين ـ بدترين؛ سیستم اطالعات
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.1مقدمه 

نخستین دغدغه مدیران هر مجموعه سرمایه گذاری ،تبدیل مناسب و بهینه منابع سـرمایهای
موجود به حداکثر درآمد ممکن از طریق سرمایهگذاری در زمینـه زمـان و مکـان مناسـب اسـت؛
بنابراین در شرایط اقتصادی امروز چگونگی و محل سرمایه گذاری امری پیچیده و مخـاطرهآمیـز
است [ .]1حداکثرکردن سهم بازار ،افزایش رضایت مشتریان ،بهدستآوردن مزیت رقابتی نسـبت
به رقبا و کاهش هزینهها جزو اهدافی هستند که با انتخاب مکان مناسب برای شعب بانـکهـا و
مؤسسههای مالی و اعتباری میتوانند تضمین شوند؛ ازاینرو هزینهکردن برای پروژه مکـانیـابی
امری ضروری است و در بلندمدت این هزینه جبران میشود.
مکانیابی یک فعالیت اقتصادی ،اعم از یک بنگاه خردهفروشی ،کارخانـه و مراکـز خـدماتی،
یکی از مهمترین پرسشهای پیش روی یک بنگاه اقتصادی است؛ تا آنجا که این مسئله میتواند
تعیینکننده موفقیت یا شکست بنگاه باشد؛ زیرا هر بنگاه از لحاظ مکانی دامنـه نفـو ی دارد کـه
بیشتر مشتریان خود را از داخل این محدوده جذب میکند .این محدوده باعنوان «منطقه خدماتی
یا تجاری» شناخته میشود؛ البته باید توجـه داشـت کـه ایـن منطقـه بـه لحـاظ مسـافت دارای
محدودیت است و دامنه نفو محدودی دارد .حال اگر مکان انتخابشده بـرای بنگـاه بـه نحـوی
باشد که در دامنه نفو بنگاه ،مشتریان بالقوه زیادی وجود داشـته باشـند ،امکـان موفقیـت بنگـاه
بهشدت افزایش مییابد .در این میان ،مسئله مکانیابی برای بنگاههایی کـه دارای شـعب متعـدد
هستند ،مانند بانکها ،حساسیت بیشتری دارد؛ بهخصوص بانکهای خصوصی که در سـالهـای
اخیر روند رو به رشد سریعی را در پیشگرفتهاند و تصمیم به افزایش تعداد شعب خود دارنـد؛ امـا
مباحث مکان یابی از دیدگاه اقتصادی در ایران بسیار مهجور بوده و مطالعـات علمـی دربـاره ایـن
موضوع بسیار نادر است.
با توجه به بازار بانکی ایران و اینکه در آن تنها تعداد محدودی بانک در حال فعالیت هسـتند،
می توان شرایط بازار انحصار چندجانبه را برای صنعت بانکـداری ایـران در نظـر گرفـت .در ایـن
شرایط ،رقابتهای قیمتی به حداقل میرسد و بنگاههای موجود در صنعت ناگزیر به رقابـتهـای
غیرقیمتی با یکدیگر هستند ،مانند تبلیغات ،نحوه ارائه خدمات و غیره .این موضوع بـا توجـه بـه
سیاستهای اخیر «بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران» مبنی بر برابرکردن نرخ سود سپردهها،
نرخ سود تسهیالت و نرخ کارمزد خدمات بانکی ،تشدید شده است .در این میان ،مکان قرارگیری
شعب بانکها تأثیر بسزایی در دسترسی مشتریان به شعب بانک برای استفاده از خـدمات بـانکی
دارد و با توجه به ماهیت محصوالت بانکی که از جنس خدمات هستند ،شرایط ارائه خـدمت نیـز
جزئی از محصول ارائه شده است و میتواند باعث متفاوتشدن محصول هر یـک از بانـکهـا از
سایر رقبا شود [.]2
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انتخاب مکان یکی از مهمترین تصـمیمات راهبـردی سـازمانهـا اسـت کـه بـر عملکـرد و
رقابتپذیری آنها تأثیر میگذارد [ .]3این امر میتواند در جهتگیـریهـای راهبـردی سـازمان
نقش اساسی داشته باشد و سودآوری سازمان را در بلندمدت تحتتأثیر قرار دهد .اگر در انتخاب
مکان روشهای علمی در نظر گرفته نشود ،بقای سازمان در بلندمدت تحـتتـأثیر قـرار خواهـد
گرفت؛ بنابراین باید مکان استقرار بانکها و مؤسسههای مالی و اعتباری و خدمات آنها درسـت
انتخاب شود تا ضمن ارائه خـدمات بـه مشـتریان ،از بـاالترین میـزان بـازدهی در برابـر هزینـه
راهاندازی برخوردار شوند و از ظرفیت مکان استقرار ،در باالترین حد ممکن استفاده شود.
با توجه به اهمیت باالی انتخاب مکـان شـعب از جنبـههـای مختلـ ،،ارائـه روش مناسـب
بدینمنظور از اهمیت حیاتی برخوردار است« .بانک مهر اقتصاد» ،یکی از بانـکهـای خصوصـی
کشور ،بهعنوان نماینده بانکهای خصوصی موردبررسی قرار گرفت و با توجه به نیاز اعالمشده از
سوی مدیران بانک ،منطقه یک انتخاب شد .هدف اصلی این پژوهش مکانیـابی شـعب «بانـک
مهر اقتصاد» شهر تهران در منطقه  1با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیـایی و مـدل حـداکثر
پوشش وزندار است تا بتوان مستعدترین مناطق را برای تأسیس شعبه انتخاب کرد.
ساختار کلی مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است :ابتدا مبانی نظری مکانیـابی شـعب
بانک و دستگاههای خودپرداز ،مدلهای پوشش و حـداکثر پوشـش و درنهایـت کـاربرد سیسـتم
اطالعات جغرافیایی در مکانیابی بررسی شده است؛ سپس محدوده ،موردمطالعه و روش پژوهش
ارائه شده است .در ادامه روش بهترین ـ بدترین تشریح شده است .در قسمت بعدی کـاربرد GIS
در این پژوهش کرشده و مدل ریاضی استفادهشده بهطور مفصل تشریح و خروجی آن در نتـای
آورده شده است .در بخش نتیجهگیری ،نوآوری و پیشنهادها کر شده است.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

مکانيابي.مکانیابی عبارت است از :تعیین مکان مناسب برای انجام یک فعالیت معین با انجام
یک روال اجرایی مشخص و با توجه به معیارها و عوامل مـؤثر بـر آن [ .]4مکـانیـابی تسـهیل
شاخهای از تحقیق در عملیات است که مرتبط با مکانیابی یا موقعیتیابی حـداقل یـک تسـهیل
میان چندین تسهیل موجود بهمنظور بهینه (حداکثر یا حداقل) کردن الاقل یک تابع هدف (مثـل
هزینه ،سود ،درآمد ،مسافت سفر ،خدمت ،زمان انتظار ،پوشش و سهم بازار) است [.]5
مکانیابی تسهیل میتواند علمی  100ساله در نظر گرفته شود .اگرچه این علم قدیمی است،
ولی کاربردهای آن روزبهروز بیشتر میشوند [ .]5مثالهایی در این حوزه را میتوان در جـدول ،1
مشاهده کرد.
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جدول  .1کتابها و مقاالت مرتبط با مکانیابی
نويسنده

سال

نويسنده

سال

گیگوویچ و همکاران []6
بیاگینول و همکاران []7
آواقده و همکاران []8
تبار و همکاران []9
سوارز وگا و همکاران []10
داسکین []11
موری و همکاران []12

2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010

چرچ و موری []13
موری و همکاران []14
اسپلدینگ و کروملی []15
مونتیرو و فونتس []16
مونتیرو []17
برمن و همکاران []18
چرچ []19

2009
2008
2007
2006
2004
2003
2002

در بانکداری نزدیکی جغرافیایی به مشتریان ،مزیت رقابتی مهمی محسـوب مـیشـود [.]20
یکی از عوامل مؤثر بر کارایی و تأثیر فعالیتهای یک بانک ،مکان جغرافیایی مناسـب آن اسـت،
بهطوری که اگر در ابتدای تأسیس یک شعبه ،مکانی انتخاب شود که بیشترین ویژگیهـای یـک
مکان بهینه برای تأسیس یک شعبه را داشته باشد ،میتوان ادعا کـرد کـه اهـداف دیگـر بانـک
بهراحتی به دست خواهند آمد [ .]21با وجود نوآوریهای فناورانه در ارائه خـدمات بـانکی ،تعـداد
شعب بانکها بهصورت ثابت رو به افزایش اسـت [ .]22ایـن رشـد بـهخصـوص در بانـکهـایی
مشاهده میشود که در حال حاضر شبکههای بزرگ بانکی دارند [ .]24 ،23با نگـاهی بـه مبـانی
نظری و پژوهشهای صورتگرفته در زمینه مکانیابی ،مکانیابی شـعب بانـک و دسـتگاههـای
خودپرداز اهمیت این موضوع روشنتر میشود.
تبار و همکاران ( ،)2013در پژوهشی باعنوان «مکانیابی دستگاه هـای خـودپرداز در نـواحی
شهری» ،بهترین محل مناسب اطراف مکانهای بهینه را بر اساس مفهوم فازی و عوامل کمّی و
کیفی ،ازجمله حداقل هزینه و حداکثر پوشش با توجه به نیاز مشتریان تعیین کردند [.]25
یینگ وانگ و چونگ وانگ ( ،)2010مدلی برای مکانیابی با اهداف کمینـهکـردن هزینـه و
بیشینهکردن پوشش تقاضا ارائه دادهاند .آنها با استفاده از برنامهریزی اعداد صحیح مختلط تعداد
مراکز سوختگیری وسایل نقلیه و مکان آنها را برای خدمترسانی به فواصل کوتاه و بلند تعیین
کردند [.]26
ژیا و همکاران ( ،)2010روشی مبتنی بـر الگـوریتم خوشـههـای تودرتـو بـرای حـل مسـئله
مکان یابی تسهیالت بانکی ارائه دادند .این الگوریتم فضای راهحلهای ممکن را خوشهبندی کرده
و محاسبات را در مناطق با احتمال باالتر متمرکز میکند [.]27
الکساندریس و گیانیکس ( ،)2010یک مدل جدید برنامهریزی عدد صحیح بر اساس پوشـش
جزئی برای مکان یابی شعب بانک ارائه کردند؛ بهطوریکه بیشترین تقاضای ممکن پوشـش داده
شود [.]28
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الدجنی و الفارس ( ،)2009روشی مبتنی بر مدل ریاضی و یـک الگـوریتم مکاشـفهای جدیـد
برای یافتن تعداد بهینه و مکان مناسب برای شعب بانک در یک محدوده مشخص ارائـه کردنـد
[.]29
سبی و زرن ( ،)2008با ترکیب مدل پشتیبانی تصمیم گیری و فرآیند تحلیـل سلسـلهمراتبـی
فازی به الویتبندی شهرهای مختل ،برای تأسیس شعب جدید بانک پرداختند [.]30
بوفانو ( ،)1995در یک مطالعه موردی (بررسی مکان و کارایی شعب بانک گریک در یونـان)،
عملکرد و مکان شعبههـای بانـک را ارزیـابی کردنـد .او فهرسـت کمـابیش کـاملی از عوامـل و
معیارهای مرتبط در این زمینه را ارائه کرد که شامل معیارهای زیر است :مشخصههای اقتصـادی
مردم منطقه (اشتغال ،درآمد) ،مشخصههای فرهنگی ـ اجتماعی مردم منطقه (سواد) ،نزدیکـی یـا
دوری به سایر مراکز (رفاهی ،آموزشی ،تولیدی ،ورزشی ،تجاری) [.]31
سیستماطالعاتجغرافیايي GIS.1یک بانک اطالعاتی نوین است که وجه تمایز آن با یک
بانک اطالعاتی معمولی ،فراگیربودن و هوشمندی نسبی آن است .فراگیر است؛ ازآنرو که
اطالعات گرافیکی (مکانی) و اطالعات غیرگرافیکی (توصیفی ـ مقداری) مربوط به زمینههای
گوناگون یکجا در آن جمع شده است و هوشمند است از آن جهت که قادر به انتخاب ،تلفیق و
تحلیل دادهها است؛ بهعبارتدیگر  GISمجموعهای متشکل از اطالعات تصویری (نقشهها) و
اطالعات توصیفی و رقومی مربوط به عوارض زمین است که این دو گروه از اطالعات رابطهای
منسجم با یکدیگر داشته و درواقع مدل سادهای از واقعیت هستند [ .]32امروزه کاربرد
سیستمهای اطالعات جغرافیایی در تمامی ابعاد گسترش روزافزونی یافته است .بهطوریکه
بهعنوان ابزاری قدرتمند برای خیره ،بازیابی و تحلیل اطالعات بهصورت جدی مطرح بوده و
مورداستفاده قرار میگیرد .دستیابی سریع به اطالعات و سوابق بهعنوان یکی از عوامل اصلی
برای طراحی ،تصمیمگیری ،بهرهبرداری ،نظارت و ساخت پروژههای مختل ،یک نیاز بدیهی
است که میتوان از  GISدر این راستا به نحو مطلوبی بهره جست [ .]32پژوهشهای
صورتگرفته در زمینه کاربرد  GISدر مکانیابی شعب بانک و دستگاههای خودپرداز بررسی
شدهاند:
الکساندریس و گیانیکس ( ،)2010یک مدل برنامهریزی عدد صحیح با درنظرگرفتن پوشـش
جزئی برای مکان یابی شعب بانک در آتن ارائه کردند؛ بهطوریکه بیشترین جمعیت پوشـش داده
شود .آنها از قابلیتهای  GISبرای گریدبندی ،بهدستآوردن ورودیهای مدل و تعیـین درصـد
پوشش بهره گرفتند [.]28
)1. Geographical Information System (GIS
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ژاو ( ،)2002برای تجزیهوتحلیل شعب بانکی در استرالیا GIS ،و تصمیمگیـری چنـدمعیاره را
تلفیق کرد [.]33
میلیوتیس و همکاران ( ،)2002مدلی برای حل مسئله بازنگری در شبکه بانکها با تأکید بـر
کارایی ترکیب مدلهای پوششدهنده تقاضا 1و  GISارائه کردند .آنها نشـان دادنـد کـه چطـور
مدلهای تقاضا ـ پوشش میتوانند با  GISبرای تعیین مکان بهینه شعب بانک با توجه به عوامل
مختل ،که شرایط محلی را در ناحیه تقاضا مشخص میکنند ،ترکیب شوند [.]34
موریسون و اوبـراین ( ،)2001یـک مـدل جا بـه مکـانی مبتنـی بـر  GISطراحـی کردنـد؛
بهطوریکه ارزیابی مکان شعبه ،منطق شبکه شعب را ممکن میسازد [.]35
مک دونالد ( ،)2001ادغام بانکها در کانادا را با استفاده از  GISو از طریق ارزیـابی میـزان
سهم مشارکتی هر شعبه از بازار و مقایسه آنها با یکدیگر بررسی کرد [.]36
بوفانو ( ،)1995مکان و کارایی شعب «بانک گریـک» در یونـان را بررسـی و در ایـن زمینـه
فهرست کاملی از عوامل و معیارها را ارائه کرده است [.]31
سیستم اطالعات جغرافیایی ،بهعنوان ابزاری کارا در تحلیل و مدیریت دادهها ،بهصورت
قابلتوجهی در میان واحدهای تجاری و ارائهدهنده خدمات رواج یافته است []37؛ همچنین
نرمافزار آن میتواند بهراحتی توسط همه کاربران استفاده شود [ .]38در این پژوهش به دنبال
ابزار جغرافیایی قدرتمند برای استخراج اطالعات موردنیاز ،سیستم اطالعات جغرافیایی به خاطر
قابلیتهای گسترده آن انتخاب شد که میتوان به برخی از آنها اشاره کرد :قابلیتهای خیره،
دستکاری ،تجزیهوتحلیل ،نقشهبرداری و نمایش بصری دادههای فضایی ،توانایی بهروزرسانی
سریع و راحت اطالعات ،نیاز به تخصص و دانش ریاضیات کم ،اجرا بهصورت آنالین ،کنترل
راحت و از راه دور سیستم و هزینه اجرایی بسیار کم [.]39
مدل پوشش.در بحث مکانیابی تسهیالت دو جریان مطالعه وجود دارد ،دستة اول مـدلهـای
نوع پوششی و دستة دوم مدلهای نوع میانه هستند [ .]40مسئله مکانیابی حداکثر پوشش 2برای
نخستین بار توسط چرچ و روله ( ،)1974معرفی شد [ .]41در این مدل  nتسهیل بـرای حـداکثر-
کردن تقاضای کلی پوشش داده شده ،جایابی میشوند .این مسئله بین مقادیر تقاضا تفاوت قائـل
است و بعضی از گرهها را تا زمانی که تعداد موردنیاز تسهیالت از  nبیشتر شود ،پوشش نمیدهد.
مسئله مکانیابی حداکثر پوشش یک مسئله مکانیابی تسـهیالت اسـت کـه هـدف آن انتخـاب
بعضی مکانها برای کاندیدشدن نصب تجهیزات بهمنظور حداکثرکردن کـل تقاضـای مشـتریان

1. Demand Covering Model
)2. The Maximal Covering Location Problem (MCLP
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است که بین یک فاصله پوشش از تسهیل موجود جایابی شدهاند [ .]41تعدادی از پـژوهشهـای
انجامشده در حوزه مسائل پوشش در ادامه آورده شدهاند:
بارای و کلیکوت ( ،)2013استفاده از مدل حـداکثر پوشـش/مدل سلسـلهمراتبـی p-median
مکانیابی بهینه بیمارستانی در فرانسه را انجام دادند [.]42
برمن و همکاران ( ،)2010بعضی از آخرین روندها را در مسئله پوشـش بـا مـرور مـدلهـای
پوشش تدریجی ،1پوشش مشارکتی 2و پوشش شعاع متغیر 3در نظر گرفتند [.]43
الکساندریس و گیانیکس ( ،)2010برای مکانیابی خدمتدهندهها در یک ناحیه تقاضـا مـدل
حداکثر پوشش بر اساس پوشش جزئی را ارائه کردند [.]28
اسچمیر و دوارنر ( ،)2010برای مدل جایابی مراکز اورژانس مدلی چندزمانه ارائه دادهاند که در
آن مدت ،زمان پیمودهشده بهوسیله آمبوالنس در مناطق مختل ،متغیر بود .در ایـن مـدل مکـان
آمبوالنس طوری تعیین شد که از یک منطقه ،پوشش استاندارد را بهطـور قطعـی پشـتیبانی کنـد
[.]44
گرلیمینس و همکاران (، )2009یک مدل جایابی برای استقرار مراکز اورژانس با درنظرگرفتن
حالت سهبعدی و حالتی که در زمان مراجعه تقاضا مرکز خـدماتدهـی دردسـترس نباشـد ،ارائـه
دادهاند .در این مدل میزان خدماتدهی در مراکز مختل ،یکی نیست و با توجه به نوع حوادث هر
منطقه مختل ،است [.]45
ونگر و همکاران ( ،)2009یک مدل جایابی با خدماتدهی نامحدود در یک محیط احتمالی با
چند عامل ریسک ارائه دادهاند که باعث شد تقاضای هر ناحیه ،تصادفی و با نواحی دیگـر مـرتبط
باشد [.]46
برالدی و برونی ( ،)2009یک مدل احتمالی و یک روش حـل بـرای سیسـتمهـای اورژانـس
متراکم ارائه دادهاند .آنها مفهوم عدماطمینان در این مدل را بهوسیله یک الگـوی برنامـهریـزی
جدید که بر پایه محدودیتهای احتمالی با ساختار دومرحلهای قدیمی بود را حـل کردنـد [ .]47در
راستای تعیین بهترین مکان ممکـن بـرای افتتـاح شـعب ،انتخـاب تکنیکـی مناسـب بـهمنظـور
مکانیابی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فرآیند مکانیابی ،خود نیازمند صـرف هزینـه اسـت؛ بنـابراین
انتخاب مدلی که بتواند بیشترین مشتری را پوشش دهد دارای حساسیت و اهمیت باالیی خواهـد
بود .ازآنجاکه تمرکز مراکز خدماتی ازجمله بانکها بر بیشترین خدماتدهی و یا در صورت امکان
خدماتدهی کامل به مشتریان است از میان تمامی مـدلهـای پوشـش ،مـدل حـداکثر پوشـش
بهعنوان بهترین گزینه برای مکانیابی شعب بانک انتخاب شده است .همچنین در پژوهشهـای
1. gradual coverage
2. cooperative coverage
3. variable radius coverage
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پیشین ،وزن یا ضریب موجود در تابع هدف مدل حداکثر پوشش فقط از الیـه جمعیـت اسـتخراج
میشد .در مدل ارائهشده در این پژوهش از وزن تمام زیرمعیارها استفاده شد تا جوابهای منطقی
و علمیتر بهدست آید.
محدودهوموردمطالعهپژوهش.منطقـه  1تهـران بـا وسـعتی حـدود  64کیلومترمربـع و بـا
 439٬467نفر جمعیت (بر اساس سرشماری سـال  )90در شـمال شـهر تهـران قـرار دارد .انبـوه
ساختمانهای آماده و نیمهساخت در آینده ای نزدیک ،جمعیت منطقه را بـه مـرز  500هـزار نفـر
خواهد رساند .جمعیـت ایـن منطقـه بـر اسـاس سرشـماری سـال  1390ایـران 439٬467 ،نفـر
( 141٬426خانوار) شـامل  216٬011مـرد و  223٬456زن اسـت .ایـن منطقـه از طـرف شـمال
محدود به ارتفاعات  1800متری دامنه جنـوبی کـوههـای البـرز ،از جنـوب بـه بزرگـراه چمـران
حدفاصل دوراهی هتل آزادی و بزرگراه مدرس و پل آیت اهلل صدر و از غرب به اراضـی رودخانـه
درکه و از شرق نیز به انتهای بزرگراه ارتش ـ کارخانه آسفالت و منبع نفت شـمال شـرق تهـران
محدود میشود .موردمطالعه این پژوهش «بانک مهر اقتصاد» است .این بانک از ابتـدای شـروع
فعالیت خود با نام «مؤسسه قرضالحسنه بسیجیان» در سال  1372با هـدف ایجـاد زمینـههـای
مساعد برای رشد اقتصادی جامعه و ارتقای سطح رفاه اجتماعی آحاد ملت آغاز بـه کـار کـرد .در
سال  1379بهدلیل رشد و توسعه مؤسسـه و جوابگـونبـودن فعالیـتهـای قـرضالحسـنه بـرای
پاسخگویی به نیازهای مشتریان درخواست تبدیل از مؤسسه قرضالحسـنه بـه مؤسسـه مـالی و
اعتباری مهر به «بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران» ارائه شد و بدینترتیب مؤسسه از سـال
 1381حائز شرایط ارتقا به مؤسسه مالی و اعتباری شـناخته شـد .ایـن بانـک در حـال حاضـر در
منطقه یک  3شعبه دارد .نقشه  ،1شعب بانک مهر اقتصاد و دیگر بانکهای رقیـب را در منطقـه
یک نشان میدهد.
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نقشه  .1الیه محالت منطقه یک و شعب بانک

.3روششناسيپژوهش 

روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی ،پیمایشی از نوع تکمقطعی و پژوهش تحلیلی ریاضـی
است [ .]48معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در مکانیابی شعب بانک از طریق مطالعات کتابخانـهای
و مصاحبه با کارشناسان صورت پذیرفت؛ سپس با نظرهای کارشناسان ،خبرگـان و بـا توجـه بـه
الیهها و اطالعات موجود تعدادی از آنهـا انتخـاب شـدند .وزن معیارهـا و زیرمعیارهـا بـا روش
بهترین ـ بدترین و با توزیع دو پرسشنامه در میان مدیران بانک تعیین شد .از نرمافـزار لینگـو 1و
برنامه اکسل 2بـرای محاسـبه وزن و نـرخ سـازگاری اسـتفاده شـد .بـرای تعیـین شـعاع بـالقوه
تأثیرگذاری معیارها و زیرمعیارها از مدل کیتر و از نرمافزار  ArcGISبرای انجام مکانیابی و به-
دستآوردن مقادیر زیرمعیارها در هر گرید برای تابع هدف مدل استفاده شد .درنهایت با حل مدل
حداکثر پوشش وزندار در نرمافزار متلب ،3بهترین مکانها برای افتتاح شعب مشخص شـدند .در
شکل  ،1گامهای حل مسئله آورده شده است:

1. Lingo
2. Excel
3. Matlab
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• شناساييعواملتأثیرگذاردرمکانيابيشعببانک:
• بررسی مبانی نظری ،مطالعه راهبرد بانک و مصاحبه با خبرگان

گاماول

• تعییناهمیتنسبيمعیارهاوزيرمعیارها:
• با روش بهترین ـ بدترین و از طریق نرمافزارهای لینگو و اکسل

گامدوم

• واردکردن عوامل تأثیرگذار به محیط  ،GISتهیه الیههای اطالعاتی جدید ،اعمال وزن در الیـههـا ،روی هـم گـذاری
الیهها ،ارزشگذاری الیههای اطالعاتی و وزندهی نهایی الیههای اطالعاتی
گامسوم
• شناسایی نواحی مستعد برای ایجاد شعب بانک با استفاده از نقشه خروجی GIS
• مشخص کردن نقاط بالقوه به عنوان ورودی برای مدل حداکثر پوشش وزن دار

گامچهارم

• گریدبندی منطقه یک در GIS
حـداکثر
مـدل
هـدف
تـابع
برای
ورودی
عنوان
به
• استخراج زیرمعیارها در هر گرید با قابلیتهای ArcMap
گامپنجم
پوشش وزندار

• تشکیل مدل ریاضی حداکثر پوشش وزندار
• تعیین نقاط بهینه نهایی با استفاده از نرمافزار متلب

گامششم

شکل  .1گامهای حل مسئله

1

روشبهترين ـبدترين .با مرور مبانی نظری مشخص شد که بیشتر پژوهشهای مکانیابی
انجامشده در سیستم اطالعات جغرافیایی و بر اساس منطق ( AHPوزندهـی) از مـدل تحلیـل
سلسلهمراتبی [ ]49یا فرآیند تحلیل شبکهای [ ]50استفاده کردهانـد؛ ازایـنرو در ایـن مطالعـه از
روش بهترین ـ بدترین بـرای بـهدسـتآوردن وزن معیارهـا اسـتفاده شـده اسـت .در ایـن روش
مقایسات زوجی کمتری انجام میشوند .اساس این روش به این صورت است که مهمترین معیـار
با بقیه معیارها مقایسه میشود و بقیه معیارها با کماهمیتترین معیار سنجیده میشوند .در ادامـه
گامهای روش کر شده است:
گام  :1تعیین مجموعهای از معیارهای تصمیم
گام  :2تعیین بهترین (مطلوبترین ،مهمترین) و بدترین (نامطلوبترین ،کماهمیتترین) معیار؛
گام  :3تعیین ترجیح بهترین معیار نسبت به بقیه معیارها با استفاده از عددی بین  1تا 9؛
گام  :4تعیین ترجیح همه معیارها نسبت به بدترین معیار با استفاده از عددی بین  1تا 9؛
گام  :5پیدا کردن وزنهای بهینه ) ∗𝑛𝑤  (𝑤1∗ , 𝑤2∗, … ,با حل مـدل ریاضـی کـه در ادامـه آورده
شده است:
1. Best-Worst

19

مکانيابي با سیستم اطالعات جغرافیايي و مدل ...

وزن بهینه برای معیارها ،وزنی است که برای هر زوج
𝑤

𝑗𝑤
𝑊𝑤

و

𝐵𝑤
𝑗𝑤

داشته باشیم= 𝑎𝐵𝑗 :

𝐵𝑤
𝑗𝑤

و 𝑊𝑗𝑎 = 𝑗 𝑤 .برای برقراری روابط باال برای تمام jها ،باید راهحلی را یافت که حداکثر تفـاوت
𝑊

مطلق | 𝑗𝐵𝑎 −

𝑤
𝐵𝑤 |
𝑗

𝑗𝑤

و| 𝑊𝑗𝑎  |𝑤 −برای تمام jها حداقل شود:
𝑊

wj
wB
|{ min max
| − a Bj | ,
}| − a jW
j
wj
wW
s.t.
∑ wj = 1
j

wj ≥ 0 , for all j

مسئله باال را میتوان بهصورت یک مسئله برنامهریزی خطی بهصورت زیر نوشت:
 min ξ
 s.t.
wB
|
− a Bj | ≤ ξ , for all j
wj
wj
− a jW | ≤ ξ , for all j
wW

|

∑ wj = 1
j

wj ≥ 0 , for all j
∗

با حل مسئله باال وزنهای بهینه ) ∗ (w1∗, w2∗ , … , wnو  ξبهدست میآیند [.]51
این روش از زمان ابداع توسط رضـایی ( )2015تـاکنون نظـر پژوهشـگران را در حـوزههـای
مختل ،جلب کرده است و کاربرد آن روزبهروز بیشتر میشود [.]53 ،52


معیارهاوزيرمعیارها.در مکانیابی بهطور معمول سه مرحلـه وجـود دارد :در مرحلـه نخسـت،
انتخاب یک منطقه کلی صورت میگیرد ،بعد از آن با تعیین یک ناحیه خاص از آن منطقـه کلـی
ادامه می یابد .در آخر باید محل دقیق استقرار تعیین شـود .در ایـن خصـوص بایـد شـاخصهـای
فراوانی در انتخاب مکان بهینه موردتوجه قرار بگیرند [.]54
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در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری فهرستی از معیارهای مناسب بـرای مکـانیـابی
تهیه شد و با مصاحبه با خبرگان ،استادان و مدیران بانک و با توجه به الیههای اطالعاتی موجود
تعدادی از آنها بهصورت زیر انتخاب شدند .1 :معیار اقتصادی و اجتمـاعی ،شـامل زیرمعیارهـای
شرکت تعـاونی ،فروشـگاه زنجیـرهای (شـهروند ،اتکـا و غیـره) ،مراکـز خریـد بـزرگ (پاسـاژ) و
پمپبنزین؛  .2معیار جمعیت شامل زیرمعیارهای جمعیت  10سال به باال ،تعـداد خـانوار ،جمعیـت
شاغل ،جمعیت باسواد و تعداد واحد مسکونی؛  .3معیـار دسترسـی شـامل زیرمعیارهـای ترافیـک
(میدان اصلی و چهارراه پرازدحام) ،حملونقـل (ایسـتگاه متـرو ،ایسـتگاه اتوبـوسهـای تنـدرو و
ایستگاه تاکسی) ،خیابان اصلی ،خیابان فرعی و پارکینـگ؛  .4معیـار وجـود شـعب بانـک شـامل
زیرمعیارهای شعب خودی و بانکهای رقیـب؛  .5معیـار خـدمات و تسـهیالت شـهری و امـاکن
عمومی شامل زیرمعیارهای آموزشی و فرهنگی (دانشگاه ،هنرستان ،دبیرستان ،مدرسه راهنمـایی،
دبستان ،کتابخانه ،آموزشگاههای آزاد ،مسجد ،خانه فرهنگ ،نگارخانـه ،کودکسـتان ،مهـدکود ،
کلیسا) ،اداری (شهرداری ،سفارتخانه ،ادارات دولتی ،دفتر اسناد) ،تفریحی (مجتمعهـای تفریحـی،
پار  ،فضای سبز ،تئاتر ،سینما ،باشـگاههـای ورزشـی ،هتـل ،مسـافرخانه) ،بهداشـتی و درمـانی
(بیمارستان ،داروخانه ،درمانگاه ،کلینیک ،آزمایشـگاه ،سـاختمان پزشـکان ،اورژانـس) و تـاریخی
(موزه ،کاخ و غیره)؛  .6معیار کاربری اراضی شامل زیرمعیارهای اماکن صنعتی ،اماکن شـهرداری
(شورای شهر) و اماکن انتظامی .در شکل  ،2ایـن  6دسـته معیـار و  24زیرمعیـار قابـلمشـاهده
هستند.
هدف :مکانیابیشعببانکمهراقتصاد
اقتصادی و اجتماعی :مراکزخرید،شرکتتعاونی،فروشگاهزنجیرهایوپمپبنزین
جمعیت :تعدادواحدمسکونی،جمعیت10سالبهباال،تعدادخانوار،جمعیتشاغلوجمعیتباسواد
دسترسی :حملونقل،ترافیک،خیاباناصلی،خیابانفرعیوپارکینگ
وجود شعب بانک:شعبخودیوبانکهایرقیب
خدمات و تسهیالت شهری و اماکن عمومی :بهداشتیودرمانی،آموزشیوفرهنگی،اداری،تفریحیو
تاریخی
کاربری اراضی :اماکنصنعتی،اماکنشهرداریواماکنانتظامی

شکل  .2معیارها و زیرمعیارها
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برای بهدستآوردن وزن معیارها و زیرمعیارها دو پرسشنامه با توجه به روش بهترین ـ بدترین
طراحی شد و در اختیار  12مدیر امور شعب استان تهران «بانـک مهـر اقتصـاد» قـرار گرفـت .از
نرمافزارهای لینگو و اکسل برای محاسبه وزن و نرخ سازگاری استفاده شد .وزنهـای اسـتخراجی
از پرسشنامههایی که مدیران پر کردهاند در جدول  ،2آورده شدهاند.
جدول  .2وزن معیارها و زیرمعیارها
وزننهاييبرایضربشدن
معیار

وزنمعیار 

اقتصادی و
اجتماعی

0/378

جمعیت

0/204

دسترسی

0/050

وجود شعب
بانک

0/143

خدمات و
تسهیالت
شهری و
اماکن
عمومی

0/118

کاربری
اراضی

0/107

دراليهها(وزنمعیار*وزن

زيرمعیار 

وزنزيرمعیار 

مراکز خرید
شرکت تعاونی
فروشگاه زنجیرهای
پمپبنزین
تعداد واحد مسکونی
جمعیت  10سال به باال
تعداد خانوار
جمعیت شاغل
جمعیت باسواد

0/486
0/088
0/226
0/204
0/444
0/153
0/058
0/170
0/175

0/184
0/033
0/085
0/077
0/091
0/031
0/012
0/035
0/036

حملونقل

0/441

0/022

ترافیک
خیابان اصلی
خیابان فرعی
پارکینگ

0/180
0/177
0/060
0/143

0/009
0/009
0/003
0/007

بانکهای رقیب

0/828

0/118

شعب خودی
بهداشتی و درمانی

0/172
0/439

0/025
0/052

آموزشی و فرهنگی

0/060

0/007

اداری
تفریحی
تاریخی
اماکن صنعتی
اماکن شهرداری
اماکن انتظامی

0/202
0/158
0/140
0/614
0/119
0/266

0/024
0/019
0/017
0/066
0/013
0/028

زيرمعیار) 
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مکانيابيبااسـتاادهاز.GISدر ایـن قسـمت مکـانیـابی بـر اسـاس منطـق وزندهـی در
 ArcGISانجام شد .مکانیابی بر اساس این روش به این صورت انجام شد که بعد از جمعآوری
الیههای موردنیاز منطقه یک ،با توجه به زیرمعیارها ،در این نرمافزار الیهها ساخته شد (الیـههـا
بهصورت فایلهای شکلی 1یا چندضلعی .)2برای هر الیه (زیرمعیار) فاصله تعیین شد .بعد از اینکه
الیهها رستری شدند و فاصله اقلیدسی اندازهگیـری شـد ،طبقـهبنـدی مجـدد 3صـورت گرفـت و
وزنهای نهایی محاسبهشده در الیههای متناظرشان ضرب و درنهایت باهم جمع شدند.
الیه نهایی بعد از دستهبندی مجدد با فاصلههای یکسان 4به چهـار طبقـه ضـعی ،،متوسـط،
خوب و خیلی خوب تقسیم شد .برای این منظور بازه [ ]0،5انتخاب شد که هـر بـازه  1/25ارزش
دارد .بر روی نقشه الیههای زیرمعیارها سه کالس  5 ،0و  9مشخص شد که بهترتیب نواحی بد،
متوسط و خوب را بر اساس وزنها بر روی الیه نشان میدهند .برای نمونه نقشههای دو زیرمعیارِ
بانک در زیر آورده شدهاند.

نقشه  .2بانکهای رقیب

نقشه  .3شعب خودی
1. ShapeFile
2. Polygon
3. Reclassify
4. Equal Interval

مکانيابي با سیستم اطالعات جغرافیايي و مدل ...
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خروجیهای حل مکانیابی در  ArcMapبا درنظرگرفتن سه شعبه موجود و بـدون درنظـر-
گرفتن آنها ،بهصورت نقشه آورده شدهاند .با توجه به نقشه  ،4چهـار کـالس ضـعی ،،متوسـط،
خوب و خیلی خوب برای افتتاح شعبه تعیین شده است.

نقشه  .4رویهمگذاری الیهها با درنظرگرفتن سه شعبه موجود بر اساس منطق AHP

نقشه رویهمگذاری الیهها بدون درنظرگرفتن سه شـعبه موجـود «بانـک مهـر اقتصـاد» در
منطقه یک بر اساس منطق  AHPدر زیر قابلمشاهده است .ازآنجاکه وزنی کـه مـدیران بانـک
برای شعب خودی ( )0/17245در نظر گرفته بودند بسیار کـم بـود ،تفـاوتی محسوسـی مشـاهده
نمیشود.

نقشه  .5رویهمگذاری الیهها بدون درنظرگرفتن سه شعبه موجود بر اساس منطق AHP

در این قسمت وضعیت شعب موجود «بانک مهر اقتصاد» در منطقه یک شهر تهران بررسـی
میشود .همانطور که در نقشه زیر مشاهده میشود شعبه محالتی و شـعبه تجـریش در قسـمت
خیلی خوب نقشه قرار دارند؛ یعنی بـا توجـه بـه وزنهـایی کـه مـدیران بانـک بـرای معیارهـا و
زیرمعیارها تعیین کرده اند ،این دو شعبه در محل بسیار مناسبی قـرار دارنـد .شـعبه چیـذر نیـز در
منطقه خوب قرار دارد؛ درنتیجه میتوان گفت وضعیت مکان سه شعبه موجود خوب است.
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نقشه  .6مکانهای شعب موجود

استخراجاطالعاتاز.GISاز قابلیتهای  GISبرای حل مدل حداکثر پوشش وزندار استفاده
شده است .به این ترتیب که برای بهدستآوردن نقاط بـالقوه ،سـه شـعبه موجـود بانـک از الیـه
متناظرشان حذف شدند و درنهایت با حل در  34 ،ArcMapنقطه برای افتتـاح شـعبه مشـخص
شد .در ادامه گریدبندی  800*800مترمربع که با نظر خبرگان در نظر گرفته شـد بـر روی الیـه
محالت منطقه یک اعمال شد و خروجی آن بهصورت  121گرید مشخص شد و مرکز ثقل آنها
روی نقشه تعیین شد (بهدلیل محرمانهبودن اطالعات بانک نقشه گریدبندی منطقـه یـک حـذف
شده است) .فواصل نقاط بالقوه تعیینشده از مرکز ثقل  121گرید محاسبه شد تـا بتـوان از آن در
مدل استفاده کرد .مقادیر زیرمعیارها در هر گرید از  GISاستخراج شد و از آنها بهعنوان ضرایب
تابع هدف استفاده شد.


مدل رياضي.بعد از مرور مبانی نظری و بررسی پژوهشهای قبلـی مشـاهده شـد کـه وزن یـا
ضریب موجود در تابع هدف مدل حداکثر پوشش فقط از الیه جمعیت استخراج شده است؛ امـا در
این پژوهش وزن تمام زیرمعیارها در تابع هدف مدل حداکثر پوشش دخیل شد تا بتوان به جـواب
علمیتری رسید .در این قسمت مدل حداکثر پوشش بهطور کامل تشریح میشود .در ایـن مـدل
بهدلیل دخیلکردن وزن تمام زیرمعیارها در تابع هدف اسم وزندار به مدل اضافه شد.


مدلحداکثرپوششوزندار.مسائل پوشش حداکثر یکی از مهمترین مسائل مکانیابی است
که در آن مکان تعدادی تجهیز بهگونهای تعیین میشود که بیشترین مقدار تقاضا را پوشش دهد.
این گونه مسائل در انتخاب محل مناسب برای اسـتقرار مراکـز صـنعتی ،اقتصـادی یـا خـدماتی
کاربردهای فراوانی دارند و یکی از ابزارهای قدرتمند در تصمیمگیری مدیران محسوب میشـوند.
این دسته از مسائل ازجمله مسائل  NP-Completeاست و به همین دلیل پیداکردن جواب بهینه
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در زمان معقول ،بهویژه برای مسائل بزرگ ،عمالً ناممکن است [ .]55مسئله مکانیـابی حـداکثر
پوشش از نـوع مسـائل  NP-Hardاسـت []56؛ ازایـنرو پژوهشـگران الگـوریتمهـای ابتکـاری
گوناگونی برای حل این گونه مسائل ارائه کردهاند .مدل ریاضی حداکثر پوشـش بـهصـورت زیـر
است [:]57


رابطه ()1

𝑖𝑦 𝑖𝑤 ∑ 𝑥𝑎𝑚
𝑖

Subject to:
𝑖∀

رابطه ()2

𝑗𝑥 𝑗𝑖𝑎 ∑ ≤ 𝑖𝑦
𝑗

رابطه ()3

𝑆 = 𝑗𝑥 ∑

رابطه ()4
رابطه ()5

𝑗

𝑖∀

}𝑦𝑖 ∈ {0,1

𝑗∀

}𝑥𝑗 ∈ {0,1

تابع هدف (رابطه  )1تقاضای پوشش داده را حداکثر میکند .رابطه  ،2ارتباط بـین متغیرهـای
پوشش و مکان یابی را نشان می دهد .این محدودیت بیان میکند که در صورتی تقاضـای گـره j
پوشش داده میشود که حداقل یک تسهیل در یکی از مکانهای بالقوه که بتواند گره  jرا پوشش
دهد ،دایر شده باشد .رابطه  ،3تعداد تسهیالت مکانیابیشده را به ( Sحداکثر تعـداد مکـانهـای
موردنیاز) محدود میکند .رابطه  4و  ،5متغیرهای صفر و یک مسئله را نشان میدهند .اندیسهـا،
پارامترها ،مجموعه و متغیرهای تصمیم در جداول  4تا  6توضیح داده شدهاند:
جدول  .3اندیسها
انديس 
گره تقاضا
تسهیالت

نماد 
i
j

جدول  .4پارامترهای مدل
پارامترهایمدل 
تعداد تقاضای دادهشده در گره ( iتعداد جمعیت در گره)
در مدل این پژوهش وزن تمام معیارها و زیرمعیارها شامل این پارامتر میشوند
فاصله (زمان) استاندارد که در آن هر خدمتدهنده (تسهیل) میخواهد باشد
کل خدمتدهنده موردنیاز که باید مکانیابی شوند
بیشتر یا کمتر بودن فاصله مکان کاندیدشده  jبه مشتری  iاز s

نماد 
𝑖𝑤
DL
s
}𝑎𝑖𝑗 ∈ {0,1

𝑗𝑖𝑎
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جدول  .5متغیرهای تصمیم مدل
نماد 

متغیرهایتصمیم 
جایابی یا عدم جایابی یک تسهیل در j

جایابی یک تسهیل در  j

 𝑥𝑗 = 1در غیر این صورت 𝑥𝑗 = 0 

پوشش یا عدم پوشش گره
پوشش گره  𝑦𝑖 = 1  iدر غیر این صورت 𝑦𝑖 = 0 
i

𝑗𝑥
𝑖𝑦

در این مدل نقاط بالقوه با  GISتعیین میشوند .برای بهدستآوردن نتای معنادار باید انـدازه
گرید کمتر از محدوده خدمت در نظر گرفته شود .با تغییر پارامترهای  ،s ،DLاندازه گرید و تعـداد
شعبی که باید جایابی شوند ،میتوان سناریوهای مختلفی برای حل مدل تشکیل داد .


پارامترهایمدل.در این قسمت پارامترهای موردنیاز برای حل مدل ،میزان و نحوه تعیین آنها
تشریح میشوند.
محدودهپوشش :پارامتری است که نشاندهنده مسافت استاندارد برای خدمتدهـی و پوشـش
متقاضیان توسط بانک است .برای بهدستآوردن مقدار این پارامتر ابتدا با مـدیران و کارشناسـان
بانکی ،سپس از استادن و کارشناسان متخصص در این حوزه و همچنین از مرور مبـانی نظـری و
اطالعات استاندارد بانکی استفاده و مقدار  1500متر در نظر گرفته شد.


دادههایفاصلهای :پارامتر 𝑗𝑖𝑑 فاصله نقطه تقاضای  iتـا شـعبه  jرا نشـان مـیدهـد .فاصـله
اقلیدسی مرکز ثقل هر  121گرید از تمام نقاط بالقوهای که در  GISتعیین شده بود ،محاسبه و بر
اساس آن ماتریس صفر و یک 𝑗𝑖𝑎 تشکیل شد .به ایـن صـورت کـه همـه فواصـل از محـدوده
خدمتدهی ( 1500متر) کم میشوند .اگر مقـادیر مثبـت شـدند ،یعنـی فاصـله شـعبه  jاز نقطـه
تقاضای  iبیشتر شد در ماتریس 𝑗𝑖𝑎 مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صـفر در نظـر گرفتـه
میشود.


مقاديرزيرمعیارها :برای تعیین مقادیر تمام زیرمعیارها در هر  121گرید از  GISاسـتفاده شـد.
بعضی از گریدها شامل چند پلیگون هستند .برای رفع این مشکل مقدار هر زیرمعیار بـر مسـاحت
گرید ( 640000مترمربع) تقسیم و بعد میانگین این اعداد گرفته شد.

تعدادشعب:تعداد شعب موردنیاز در منطقه یک با نظر کارشناسان  10و  26در نظر گرفته شد .
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.4تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 

ابتدا معیارها و زیرمعیارها تعیین و سپس وزن آنها موردمحاسبه قـرار گرفـت .مقـادیر تمـام
زیرمعیارها در هر گرید ( 121گرید روی منطقه یک) از  GISگرفتـه شـد .وزن هـر زیرمعیـار در
مقدار متناظرش ضرب شد و میانگین آنها بهدست آمد و وزن نهایی برای ضربشـدن در متغیـر
پوشش برای تابع هدف مدل بهدست آمد .در آخر مدل برنامهریزی ریاضی با  363متغیـر صـفر و
یک 122 ،محدودیت 121 ،نقطه تقاضا 34 ،نقطه بـالقوه 10 ،و  26شـعبه نوشـته و در نـرمافـزار
متلب حل شد .نتای به شرح جدول  ،7بهدست آمـد (بـهدلیـل محرمانـهبـودن اطالعـات بانـک
مختصات جغرافیایی ،محله و آدرس دقیق افتتاح شعب کر نشدهاند):

جدول  .6نتای نهایی مدل
S=10 , z=6983014.0777308, DL=1500m, xj:1,…,34, yi:1,…,121
Grid ID
xj
Grid ID
51
x13
41
54
x14
88
11
x16
89
85
x20
48
100
x28
10
S=26, z=7382608.8806657, DL=1500m, xj: 1,…,34, yi: 1,…,121
Grid ID
xj
Grid ID
75
x15
104
54
x16
89
89
26
49
48
48
49
48
73
74
30
10

x17
x18
x19
x20
x21
x22
x23
x24
x25
x26
x28

30
53
10
11
61
63
64
85
100
41
88

xj
x1
x3
x7
x11
x12
xj
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14

.5نتیجهگیری وپیشنهادها

بانکها نقش مهمی در اقتصاد هر کشوری دارند [ .]58توزیع شعب بانک مؤلفهای اساسی در
دسترسی به خدمات و محصوالتی است که بخش خدمات مالی (بانکداری) ارائـه مـیکنـد [.]59
واضح است که مکان مناسب شعب بانک تأثیر مهمی بر عملکرد آن نیز خواهد داشت؛ بنابراین در
این پژوهش به مکانیابی شعب بانک پرداخته شد و با استفاده از ترکیب مدلهای حداکثر پوشش
وزندار ،روش بهترین ـ بدترین و سیستم اطالعات جغرافیـایی مسـئله پـیش رو کـه از نیازهـای
اعالمشده از سوی «بانک مهر اقتصاد» بود ،حل شد .در راستای حل مدل و بـرای تعیـین تعـداد
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شعب که بهعنوان ورودی و پارامتر مدل نیاز بود ،تعداد شعب بانـکهـای رقیـب در منطقـه یـک
مشخص شد؛ همچنین نظر خبرگان در این خصوص سؤال شد و مدل یک بار با  26شـعبه و بـار
دیگر با  10شعبه حل شد تا مدیران بتوانند با توجه به راهبرد بانک ،گزینـه مـوردنظر را انتخـاب
کنند.
با مرور مبانی نظری مشاهده میشود که در پژوهشهای پیشین فقط جمعیت بهعنـوان وزن
متغیر پوشش در تابع هدف مدل حداکثر پوشش در نظر گرفته میشد؛ حال آنکه در این پـژوهش
وزن تمام زیرمعیارها در تابع هدف مدل دخیل شده است تا جـوابهـای بهتـری بـهدسـت آیـد؛
همچنین برای نخستین بار وزندهی به الیههای جغرافیایی با روش بهترین ـ بدترین انجام شد.
پیشنهاد میشود مدل ،چندهدفه حل شود؛ بهطور مثال تـابع حـداقلکـردن هزینـه اضـافه شـود؛
همچنین میتوان محدودیت فاصله شعب خودی از هم و محدودیت افتتاح حداقل یـک شـعبه در
هر محله و یا ناحیه را نیز به مدل اضافه کـرد .پیشـنهاد مـیشـود پـارامتر تعـداد شـعب الزم بـا
روشهای علمی انتخاب شود .برای حل مـدل برنامـهریـزی ریاضـی صـفر و یـک مـیتـوان از
الگوریتمهای فراابتکاری نیز استفاده کرد.
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