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  چکیده
ثیر مستقیمی أانتخاب درست مکان تهاست.  یند احداث شعب بانکادر فر یک اقدام اساسی مکانیابی،

ثر ؤعوامـل مـ   د.کنـ  را تسـهیل مـی  سـایر اهـداف    دسـتیابی بـه   واسـت  هـا داشـته    بانـک کارایی  بر
د، تواند پاسخگو باش هاي سنتی نمی روش و پیچیده بوده و استفاده از مکانیابی زیاد هاي تصمیمدر

هـدف ایـن تحقیـق     .باشـد  می ها استفاده ازالگویی مناسب براي مکانیابی شعب بانکبه  بنابراین نیاز
بانـک   شعب جدیـد سیس أب مکان مناسب تها و انتخا شناسایی معیارهاي مهم مکانیابی شعب بانک

پیمایشـی   -  توصـیفی  اجـرا از نظر از نوع کاربردي و به لحاظ هدف  پژوهش حاضر .باشد می سپه
 چنـد انتخابـه   ریـزي آرمـانی   برنامـه  هاي راف و تئوري مجموعه مورد استفاده، تحلیل روش .است
بـا اسـتفاده از پیشـینه پـژوهش و نظـر       هـاي مهـم مکانیـابی   معیارنخست به این صورت که ، است

ه هـاي راف بـ   خبرگان تعیین شد و وزن و اولویت معیارها با استفاده از رویکـرد تئـوري مجموعـه   
د کـه بـا   شـ فازي ایجاد  عضویتآوري و یک تابع  هاي کاندید جمع دست آمد، سپس اطالعات مکان

ده، یـک مـدل   دسـت آمـ  ه هـاي بـ   و همچنـین اولویـت  ، حـدود آرمـانی   خروجی این تابعاستفاده از 
س سـی أبهتـرین مکـان بـراي ت    افـزار لینگـو حـل و    و سپس به کمک نرمریزي آرمانی فرموله  برنامه

بـراي   چنـد انتخابـه   آرمانی ریزي رکیب تئوري راف و برنامهت .دششعبه جدید بانک سپه مشخص 
  گیرد. اولین بار در این پژوهش انجام می
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 .ریزي آرمانی چند انتخابه ، برنامهراف هاي مجموعه تئوري ،مکانیابی: کلیدي يها واژه
  

  مقدمه -1
 و خدماتی مرکز کارخانه، فروشی، خرده بنگاه یک از اعم اقتصادي، فعالیت یک مکانیابی

 لهئمس این که آنجا تا است اقتصادي بنگاه یک روي پیش هاي الؤس ترین مهم یکی از ...

 .]1 [کننده موفقیت و یا شکست یک بنگاه باشد تعیین تواند  می
 ارتبـاط  در مـردم  با روزه هر که اقتصادي هاي سازمان از بخشی عنوان به ها بانک

 خود سهم دنکر حداکثر جهت شعب مناسب مکان انتخاب بر اي ویژه حساسیت هستند،

با توجه بـه افـزایش   . ]1 [ددارن مشتریان مندي رضایت افزایش و رقبا به نسبت بازار از
هــاي مــورد نظــر مشــتریان عــاملی  ارائــه خــدمات در مکــان و محــل و شــدت رقابــت،

 از یکـی  شـعب  مکـانی  موقعیـت . ]2 [کننده در جذب و نگهداري مشـتریان اسـت   تعیین

 بازاریـابی  دیـدگاه  از آن بـه  توجه که است حساس حال عین در و پیچیده هاي تصمیم

و بـا هـدف   چه با دقـت الزم   چنانانتخاب مکان شعبه بانک  .]3 [است مهم بسیار بانکی
ریان توانـد باعـث جـذب مشـت     می، هاي راهبردي نسبت به رقبا انجام شود کسب مزیت

 کـه  تحقیقـی  در .دشـو مناطق پرجمعیـت   در خصوص بهبیشتر و افزایش منابع بانکی 

 حجم بر شعب مکان که گردید مشاهده ،انجام شد 1985در سال  1ریون سانگ توسط

 تحقیـق  در همچنـین  بـود،  خواهد اثرگذار بانک سود مقدار نتیجه در و دریافتی سپرده

 وتعداد مکان به وابسته بسیار ها بانک ضرر و سود که دش مشخص 1990در سال 2چو

ي دارد کـه اکثریـت   ذنفـو  هر بنگاه از لحاظ مکانی دامنه .]4 [است منطقه در آنها شعب
عـدم   دلیـل  هانتخاب نامناسب ب ،]5 [دکن مشتریان خود را از داخل این محدوده جذب می

اشـتباه  تصـمیم   آثـار . دشوتواند منجر به شکست بنگاه  وجود زمینه بالقوه فعالیت می
ثیر نــامطلوبی از لحــاظ أتــ ودر تعیـین مکــان ممکــن اســت در درازمــدت ظــاهر شــده  

تعیـین   درضـعیف  میم ــ ک تصـی .جاي بگذارد ماعی برمحیطی و اجت زیست اقتصادي،
از  ،زحمـات فتن ازه، از دسـت ر نداز ابیش  نقل و حملي  هزینهها تواند منجر به میمکان 

مواردي که باعث ایجـاد اخـتالل در عملیـات اسـت،     ایر ـقابتی یا سرزیت مدادن ست د
ها به  ساز براي سازمان انتخاب محل مناسب یک تصمیم سرنوشت بنابراین .]6 [دوـش

 نبوده و ثیرگذار چندان آسانأو با توجه به عوامل و متغیرهاي فراوان ت آید حساب می
هاي مناسب براي احداث شعب بانـک   آن بتوان مکان وسیله بهکه  باشد میمدلی  ز بهنیا
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یـن منظـور در ایـن    ه ابـ  .یافـت  موجـود هاي  توجه به اهداف چندگانه و محدودیت را با
گیـري در   بـراي تصـمیم   چنـد انتخابـه   ریزي آرمانی ترکیب تئوري راف و برنامه مقاله

شـهر کـرج بـه کـار      2سیس شعب بانک سـپه در منطقـه   أمورد انتخاب بهترین مکان ت
  .گرفته شد

 
  و پیشینه پژوهش مروري بر ادبیات نظري -2

انتخاب بهینه مکان براي انجام یـک فعالیـت اسـت کـه بتوانـد بـا اسـتفاده از         ،مکانیابی
مین أوري را در راستاي اهداف از پـیش تعیـین شـده تـ     امکانات موجود بیشترین بهره

مکانیابی فعالیتی است که پتانسیل بالقوه و امکانات موجـود یـک منطقـه را جهـت      د.کن
هـاي   تئـوري . ]7 [دهد بررسی قرار می انتخاب مکان مناسب براي نوعی کاربري مورد

و هچنـین تعیـین    خـود  ها و معیارهاي پیشنهادي مکانیابی سعی دارند با ارائه شاخص
ــر تصــمیمؤعوامــل مــ گیرنــدگان و  هــاي منطقــی، تصــمیم حــل گیــري و بیــان راه ثر ب

گزینـی از   . مکـان ]8 [نـد کنهاي مناسـب یـاري    ن یا مکانریزان را در انتخاب مکا برنامه
ذهـن جغرافیـدانان و اقتصـاددانان را بـه خـود      ، دور مباحثی است که از گذشـته  جمله

همزمان با توسعه صنایع و پیامدهاي اقتصـادي و اجتمـاعی آن،   . معطوف داشته است
هـاي صـنعتی و کـم کـردن      وري بیشتر از فعالیـت  منظور بهرهه یابی ب هاي مکان نظریه

  ارائه شد.  آثار منفی و ضررهاي اقتصادي
 ایالت کتاب در فن تانن توسط، دش ارائه اراضی کاربري مورد در که اي نظریه اولین

 کامًال آن ه خصوصیاتک رزمینیس در بود این بر فرض ،شد مطرح 1826 سال در منفرد

 قـرار  مرکـز  در شـهر  کانونی و لیاص هنقط آل دهای رایطش در باشد، همگن و یکنواخت

    ]9[ .پذیرد می صورت آن گرد رب مرکز هم ردوای صورت به شهر بسط و گرفت خواهد
هـاي   باشد که تئوري می 1878در سال  3ها متعلق به ساتل ترین نظریه یکی از قدیمی

درجـوار   خود را بر مبناي مدل جاذبه ارائه کرد. مطابق با این تئـوري، صـنایع صـرفاً   
در  4یابنـد. النهـارد   و در پاسخ به عامـل تقاضـا و بـازار اسـتقرار مـی      شهرهاي بزرگ

او نقطـه   .دکـر تئوري مکانیابی صـنایع خـودرا مطـرح     میالدي، 1882-1885هاي  سال
نقـل   و هـاي حمـل   آل براي استقرار صنعت را مکانی دانست که در آن مجموع هزینه ایده

  5. آلفرد وبـر کاالي ساخته شده و منابع سوختنی،حداقل ممکن است اعم از مواد اولیه،
نقل و نیروي  و ها با توجه به عوامل حمل سازي هزینه بر موضوع حداقل 1909 سال در
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طور جـامع پیرامـون    هاولین کسی بود که ب او .تمرکز داشت گرایی صنعتی کار و تجمع
ایده اصـلی تئـوري وبـر     .ارائه کردهاي مفید و کاملی  تئوري مکانیابی صنعتی بررسی

هزینـه   نقـل،  و ر سه عامـل هزینـه حمـل   ب و باشد هاي تولیدي می سازي هزینه در حداقل
در مکانیابی صنعتی  ،شوند که باعث تمرکز یا پراکندگی میرا هایی  نیروي کار و هزینه

. از دیگـر  باشـد  مـی حـداقل کـردن هزینـه     وبـر پایه و اساس نظریات  .دانست ثر میؤم
از نـام بـرد کـه بـا اسـتفاده       6توان از اسـمیت  پیروان تئوري حداقل رساندن هزینه می

 گـرا بـودن   درجه بازارگرا بودن و ماده اولیـه  هاي هزینه و شیب منحنی مذکور، منحنی
نقل و بعـد   و رابطه بین هزینه حمل 1935در  7پاالندر صنایع را مورد ارزیابی قرار داد.

 8ادگـارهور . دکـر نقل هم توجـه   و مسافت را مورد توجه قرار داد و به تفاوت نرخ حمل
ان دسترسی به بازار و کسب بازار بیشتر را مورد توجـه قـرار   رابطه بین قیمت و میز

ثیر آن در مکانیـابی توجـه   أبـه عوامـل تقاضـا و تـ     1940در سال  9آگوست لوش داد.
نقل در شـرایطی   و سازي هزینه حمل له حداقلئبه مس 1941در سال  10نمود. هیچکوکی

اساس میـزان   صنایع را بر 1947 سال در انر .اشاره کرد دارد، که چندین بازار وجود
شــادونت در  بنــدي کــرد. هــاي مکانیــابی دســته اهمیــت هــر یــک از عوامــل و ضــابطه

با توجه به عوامل بازار و جمعیت، نیروي کار و مواد اولیه را مـورد توجـه    1953سال
مدل تاکسونومی عددي را مطرح  1953دانان لهستانی در سال  گروه ریاضی قرار داد.

مکــانی اســت کــه ، ایــن بــود کــه مکــان بهینــه 1956نهــات در ســالکردنـد. نظریــه گری 
در  11یکدیگر دارند. پرسـکات و ویثـر   هاي هزینه و درآمد بیشترین فاصله را از منحنی
 زمـان  از تخصیص در حـل مسـائل مکانیـابی اسـتفاده کردنـد و درهمـین       1977سال 

 . درکویلیون عوامل رقابتی و استراتژیکی در مکانیابی صنایع را مطرح 
هـا   برخـی از تئـوري   دسته کلی مطرح کرد.سه توان در  یابی را می هاي مکان تئوري

هـاي   ها برآننـد تـا هزینـه    ها هستند که این دسته از تئوري سازي هزینه مبتنی بر حداقل
 از ایـن رو ،نـد کنهـاي نهـایی را حـداقل     نقـل و فـراورده   و حمل مواد اولیه، نیروي کار،

هـا   برخی از تئوري توان در این دسته قرار داد. و هوور را می وبر هاي النهارت، نظریه
دنبال  هکید بر تقاضا و عوامل بازار بأمبتنی بر بیشینه کردن درآمدند که این دسته با ت

هـا   و دسـته سـوم تئـوري    لـوش آگوسـت  د مانند نظریـه  نباش حداکثر کردن درآمد می
 تکمیلـی دو روش قبلـی اسـت.    مبتنی بر کسب حداکثر سود هستند که برایند منطقـی و 

 در صورتی را مد نظر داشتند، کدام یک جنبه از عوامل هر، ها اول و دوم تئوريدسته 
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هزینـه و   عامـل، دو  همراه تغییـر مکـان هـر     هب، شود واقعیت و عمل مالحظه می که در
مکانی است که بیشـترین سـودمندي را   ، رو بهترین مکان و از این کند درآمد تغییر می

توان بـه والترایـزارد و گرینهـات     پردازان اصلی در این دسته می ته باشد. از نظریهداش
  .]11 ؛10 [کرداشاره 

مطالعات مکانیابی در زمینـه مکانیـابی صـنعتی انجـام و پیرامـون مکانیـابی        بیشتر
در بحث مکانیابی خدمات مروري کامـل بـر   مات تحقیقات کمتري انجام شده است. خد

) صورت گرفتـه  1993که این امر توسط شلینگ ( رسد نظر میه بمسائل پوششی الزم 
اي از عوامـل شـامل    که مجموعـه  کردندپیشنهاد  1984است. دیویس و راجرز در سال
در  بایـد سـطح تقاضـاي محـل     سیسـات زیربنـایی و  أت اندازه مکان، فناوري اطالعات،

گرفتـه شـوند. در   هاي کاندید بـراي مکانیـابی صـنایع خـدماتی در نظـر       ارزیابی مکان
وضعیت رقـابتی   هاي مکانیابی صنایع خدماتی نیز خصوصیات مکان، بسیاري از مدل

، )1979( ریـانس  شـوند.  مـدل بیـان مـی   شـناختی در سـاختار    محلی و عوامل جمعیـت 
مراکـز   حال بیشترین مکانیابی خدمات در زمینه مراکـز درمـانی،  ه ) تاب1987( برگوین

  .اند انجام دادهرا ...  ها و پستخانه خدمات اجتماعی،
ثر بر تقاضـا و بـالطبع   ؤمکانیابی خدمات مالی نیز آلفرد جی گوبار عوامل مره دربا

کنـد کـه ایـن     نمایـد و ذکـر مـی    مکانیابی براي خدمات مالی را بسیار متعدد معرفی می
هـاي   اسـاس مطالعـات و تجربـه    گردند ولیکن بـر  عامل بالغ می 400عوامل به بیش از 

 جمعیت منطقه، درآمد سـاکنان منطقـه،   از ندترین این متغیرها عبارت از مهم علمی برخی
هـاي موجـود در منطقـه،     تعداد بنگاه قیمت ملک در منطقه، متوسط سن ساکنان منطقه،

میـزان   مسـتقالت،  منطقـه، قـدمت   در تعداد رقباي موجود تملک منازل مسکونی، میزان
  .]10 [...ها و  اداري شرکتتعداد دفاتر  هاي تولیدي در منطقه، فعالیت

تـوان   هـاي اخیـر مـی    در خصوص کارهاي انجام شده در زمینه مکانیـابی در سـال  
    موارد زیر را برشمرد:

هاي ریاضی متمرکز شد و اساس  روي مدل 2002میلوتیس در تحقیقی در سال 

وي بـراي تعیـین مکـان     هاي پوششی براي مکانیابی قرار داد. کار خود را بر مدل

له متـوالی اسـتفاده   ئدو مسـ ، بهینه شعب بانک در مدل خود از رویکرد حل متوالی

له اول حداقل کردن تعداد شعب بانکی با توجه به الزام در پوشش کامـل  ئمس کرد.

او فضاي تقاضا را  مکانیابی این تعداد شعب است.که له دوم ئتمام مشتریان و مس



 1396، بهار 1، شماره 2دوره   __________________________________ گیري  هاي نوین در تصمیم پژوهش

124 

تقسـیم کـرد و بـراي مدلسـازي از      اي اي و برون ناحیـه  قسمت درون ناحیه به دو

 و کلیمبـرگ  .]12 [کـرد افـزار لینگـو اسـتفاده     و براي حل مـدل از نـرم   GIS روش

مسـائل   مدلسـازي  بـراي  روش یـک  آزمـون  و توسـعه  به  2007همکاران در سال

 براي کارایی معیار )و DEA( ها داده پوششی تحلیل روش از که پرداختند مکانیابی

. ]13 [کنـد  مـی  اسـتفاده  مختلـف  هـاي  مکـان  کـارایی  مقایسـه  و بهینـه  مکـان  یافتن

گانه  22هاي خصوصی در سطح مناطق  اي با عنوان مکانیابی شعب بانک نامه پایان

در  1385 تهران در ارتباط بـا بانـک پارسـیان توسـط عـادل برجیسـیان در سـال       

دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. معیارهاي در نظر گرفتـه شـده در ایـن پـژوهش     

 بانک بجز خصوصی هاي بانک تعداد منطقه، در پارسیان بانک شعبه نبود یا وجود

 منطقه، در مسکونی واحد زیربناي مربع متر یک قیمت منطقه، متوسط در پارسیان

 در موجود فروشی خرده و فروشی عمده هاي بنگاه تعداد منطقه، در ساکن جمعیت

 دفـاتر  تعـداد  منطقـه،  در موجـود  امـالك  کل به امالك ملکی تصرف منطقه، نسبت

 براينامه  در این پایان باشد. می منطقه در موجود هاي کارخانه و ها شرکت مرکزي

گانـه   و دو  هاي خصوصی در سطح مناطق بیسـت  سیس شعب بانکأتعیین مکان ت

بندي منـاطق بـا اسـتفاده از متغیرهـاي اقتصـادي       بندي و طبقه تهران اقدام به رتبه

ترین بانک  تقاضاي خدمات بانکی براي بانک پارسیان به عنوان بزرگثیرگذار بر أت

ی، سپرده و پوشش شـعب در  یخصوصی کشور که داراي بیشترین سرمایه، دارا

ده شـ هـاي خصوصـی    باشد، به عنـوان نماینـده بانـک    هاي خصوصی می بین بانک

سـیس شـعب   أگروه منـاطق جهـت ت   دست آمده بهترینه بر نتایج ب است. سپس بنا

. ]14 [(بـا اسـتفاده از مـدل الجیـت و روش تاکسـونومی)      انک تعیین شـده اسـت  ب

سسـات مـالی و اعتبـاري بـا     ؤهـا و م  مکانیابی شعب جدید بانـک تحقیقی با عنوان 

فرجـی   توسـط عشـورنژاد،   1390درسـال   اي فازي یند تحلیل شبکهااستفاده از فر

در ارتباط با  گرفته شدهمعیارهاي در نظر  پناه و نامی انجام گرفت. علوي سبکبار،

ایـن  باشـد.   و شـعب مـی   خدمات و تسهیالت شـهري، تقاضـا   نقل و ترافیک، و حمل

هـا و   هاي جدید اسـتقرار شـعب بانـک    دنبال ارائه مدلی براي یافتن مکانه تحقیق ب

سسات مالی و اعتباري است. براي رسیدن به ایـن هـدف بـه وسـیله مطالعـات      ؤم

نظــرات  وســیله بـه ثر اقتصــادي، شناســایی و ؤل مـ اي، معیارهــا و عوامــ کتابخانـه 
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از  ثیرپـذیري معیارهـا  أت و ثیرگـذاري أد. با توجه بـه میـزان ت  شکارشناسی تکمیل 

بـراي شناسـایی ایـن روابـط       (DEMATEL)دیمتل روشواقعی،  دنیاي در یکدیگر

پـس از تکمیـل     اي فـازي  یند تحلیـل شـبکه  امورد استفاده قرار گرفت و از مدل فر

دهی به آنها استفاده شد  پرسشنامه مقایسه زوجی از سوي کارشناسان براي وزن

ثیرگـذاري معیارهـا بـراي مدلسـازي فضـایی و      أاساس شعاع ت   و از این اوزان بر

ینـد  اد. این فرشاستفاده  (SAW) اساس روش جمع ساده وزنی  منطقه بر بندي پهنه

جدید استقرار شعب بانک تات با هاي  تهران براي شناسایی مکان شهر 6در منطقه 

شعبه موجود در این منطقه اجرا شد. بر اساس مشاهدات میدانی نتایج به دسـت   7

بـراي تعیـین   b کنـدال  -  و از ضـریب تـاو   نـد آمده از مدل مورد ارزیابی قرار گرفت

 .میزان همگونی میان نتایج به دست آمده در مدل و نتایج مشـاهدات اسـتفاده شـد   

دهـد کـه از رابطـه قـوي بـین دو       را نشان می 0,855بی برابر با نتایج حاصل ضری

سسـه  ؤالگویی بـراي مکانیـابی شـعب م   تحقیقی با عنوان  در .کند متغیر حکایت می

 در رودپشتی و تقوي فـرد  که توسط خاتمی فیروزآبادي، مالی و اعتباري قوامین

جمعیتی،  هاي معیارهاي در نظر گرفته شده شامل مشخصه انجام شد، 1391 سال

پذیري، دسترسی بـه تسـهیالت شـهري     انعطاف رقابت، نظام ترافیک، هزینه مکان،

و  تحلیل سلسله مراتبیاز یک مدل ترکیبی شامل تجزیه و  در این تحقیق .باشد می

هاي مناسب براي شـعب   منظور تعیین مکانه ب GIS حداکثر پوشش ومدل ریاضی 

هاي صـورت گرفتـه بـه ایـن نتیجـه       با تحلیل و دشبانک قوامین در رشت استفاده 

درصد از نیاز منطقه  95توان  شعبه در مناطق تعیین شده می 4رسید که با احداث 

 الگویی بـراي شناسـایی و ارزیـابی   در تحقیقی با عنوان  را تحت پوشش قرار داد.

صنعتی که توسـط فـرزد،    - سسات خدماتیؤها و شعب م نمایندگی موقعیت مکانی

در  صـادرات انجام شد و جامعه آماري آن شعب بانک  1392در سالمداح وزرکار

عوامل  توجه بهشعب مورد مطالعه با ، باشد سرپرستی جنوب تهران می 3محدوده 

بنـدي   و براون جیبسون مورد ارزیابی واقع و اولویت AHPو عینی با روش  ذهنی

مـدل   از اسـتفاده  بـا  را مکانیـابی  مسـئله  همکـاران،  و همچنـین جعفرنـژاد   د.شـ 

از تحقیقـات  دیگـر   برخـی  .]15 [دادند قرار پژوهش مورد عدد صحیح ریزي برنامه

  ست. اآمده  1 طور خالصه در جدوله ب گذشته در زمینه مکانیابی 
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 خالصه پیشینه پژوهش  1جدول 

مورد  روش
 استفاده

  منبع شاخص هاي مورد استفاده

 ژنتیک
ترین  جذابیت و کیفیت شعبه مورد بررسی قرار گرفت و مهم - پارامترهایی مانند میزان درآمد مشتریان

عوامل مالی و عوامل  ارتباطی انسانی، عوامل فیزیکی،عوامل عوامل جذب مشتري ،عوامل خدماتی،
  دهی شدند. ها و مشتریان مختلف بانک وزن کاربري همچنین .سازمانی عنوان شدوابستگی 

] 1[ 

AHP  فازي و
 تاپسیس

 ]6 [  معیارهاي مربوط به بانک و پتانسیل تجاري -  استخدام – اقتصادي اجتماعی - جمعیتی

 ANNو AHP ترکیب 
معیارهاي مالی - منطقهسال در  55معیارهاي جمعیتی مانند درآمد سرانه مردم و جمعیت باالي 

وسعت  معیارهاي محلی مانند جذابیت و زیبایی اطراف مکان انتخابی، -مانند سپرده و تسهیالت
  وجود شعبه در فضاي چهارراه و... محدوده طرح ترافیک، شعبه،

] 10[ 

Topsis-AHP-GIS  
قوانین ومقررات دیدگاه بانک و  اساس دیدگاه مشتریان، بر بر تعیین مکان شعب را ثرؤعوامل م

  در نظر گرفت.
] 16[  

AHP  برنامه  و
  ریزي آرمانی

مجاورت با سایر تسهیالت شهري شامل  -جنس و.. سن، تراکم جمعیت، معیارهاي جمعیتی مانند

رقبا شامل شعب بانک  -ها و... ها و چهارراه نظام ترافیک شامل بزرگراه- هتلها و... ها ، رستوران
  شهري ،بیمه و.. هاي توسعه و مقررات شامل طرح قوانین - خودي و غیر خودي

] 17[  

آزمون تی یک 
اي براي  نمونه

شناسایی شاخصه 

  AHPها  و 

نظام ترافیک مانند نزدیکی  -  رقابت – هزینه مکان -جمعیت هاي جمعیتی مانند درآمد و تراکم مشخصه
وجود زمین براي توسعه در پذیري مانند  نعطافا - ها و نزدیکی به مرکز شهر راهچهاربه میادین و 

  ها و... ها و بیمارستان هتلها،  هدسترسی به تسهیالت شهري مانند نزدیکی به ادار - آینده

] 18[  

AHP 
+Fuzzy Evidential 

Reasoning 
  ]19 [  دسترسی -عوامل جغرافیایی -عوامل مربوط به بانک - جمعیتی عوامل - هزینه

AHPو  ترکیب
مونت  سازي شبیه

 کارلو

هاي اقتصادي بزرگ و  عوامل موقعیتی مانند نزدیکی به مراکز تجاري و نزدیکی به سازمان
عوامل اقتصادي مانند منابع مالی بانک و ظرفیت بالقوه بانک - توزیع جغرافیایی شعب بانک و ...

  عوامل رقابتی -دسترسی مانند دسترسی به پارکینگ معیار -ایمنی -
] 20[  

AHP-GIS-MCLP  
پذیري، دسترسی به امکانات  شناختی بازده، هزینه، رقابت،حمل و نقل، انعطاف جمعیت هاي ویژگی

  عمومی
] 21[  

 Roughتئوري 
 نرخ رشد جمعیت، اندازه جمعیت، که معیارها شامل انجام شددر ارتباط با مکانیابی رستوران 

  باشد اندازه مکان و....می
] 22[  

  
  پژوهش هاي الؤس -3

  باشد: ال میؤپاسخ به دو س دنباله پژوهش حاضر ب
  عوامل مهم در مکانیابی شعب بانک کدامند؟  )1

 -هـاي راف  مکان مناسب براي ایجاد شعبه جدید بانک با رویکرد تئوري مجموعه )2
 چند انتخابه کدام است؟ ریزي آرمانی برنامه
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  شناسی پژوهشی روش -4
 از و گیـرد  می جاي کاربردي هاي پژوهش چارچوب در هدف لحاظ از حاضر پژوهش

اي و میـدانی   اسـت. در ایـن پـژوهش از روش کتابخانـه     پیمایشـی  - توصیفی اجرا نظر
همچنین ابزار مورد اسـتفاده پرسشـنامه    ،وري اطالعات استفاده شده استآبراي گرد

براي بررسی روایـی   باشد. مصاحبه می همچنین وتایی براي ارزیابی عوامل  7یکرت ل
خبرگـان   وسـیله  بـه د بـه ایـن شـکل کـه پرسشـنامه      شـ از تحلیل روایی کیفی استفاده 

و شـکل نهـایی   و برخـی تغییـر یافـت    بررسی شده و برخـی از عوامـل حـذف گردیـد     
 SPSSافـزار   تصویب شد و براي بررسی پایـایی، آلفـاي کرونبـاخ بـا اسـتفاده از نـرم      

پایـایی قابـل قبـول پرسشـنامه را نشـان       وبـود   0,7د که مقدارآن بیشتراز شمحاسبه 
 باشـد.  کـرج مـی   2 آن منطقـه  و قلمـرو  واحد تحلیل، خبرگان صنعت بانکداري دهد. می

ریزي آرمانی چند انتخابـه بـراي    برنامههاي راف و  ترکیب تئوري مجموعه همچنین از
  .ها استفاده گردید  تحلیل داده

  

  هاي پژوهش مراحل و یافته -5
چنــد  ریـزي آرمـانی   هـاي راف و برنامـه   تئـوري مجموعـه  ترکیـب  حاضـر از  پـژوهش  در 

-RSTهـاي رویکـرد    گـام  .دشـ ها اسـتفاده   براي تجزیه و تحلیل داده(RST_MCGP)  انتخابه

MCGP باشد سیس شعبه جدید بانک سپه به شرح زیر میأبراي تعیین مکان مناسب ت:    
  شعب بانک ) تعیین معیارهاي مهم در مکان یابی1گام 
محاسبه اعداد راف متناظر با نظر تهیه و توزیع پرسشنامه ارزیابی عوامل و  )2گام 

  یک از معیارها خبرگان پیرامون اهمیت هر
  و اولویت معیارها اهمیت نسبی معیارها)(نسبی وزن تعیین )3گام
  وري اطالعات آنهاآگرد هاي کاندید و تعیین مکان )4گام 
  عضویت فازي) ایجاد تابع 5گام 

اســاس رویکــرد  ریــزي آرمــانی چنــد انتخابــه بــر  ) فرمولــه کــردن برنامــه6گــام  
RST_MCGP 

  سیس شعبهأریزي آرمانی و یافتن مکان بهینه ت ) حل برنامه7گام 
  :شود پرداخته میهاي طی شده در این تحقیق  در ادامه به تشریح گام

   شعب بانک تعیین معیارهاي مهم در مکانیابی )1گام 
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ال اول پــژوهش، بــا بررســی پیشــینه پــژوهش و ؤدر گــام اول و در پاســخ بــه ســ
 مهـم بانک سپه تعدادي معیار بـه عنـوان معیارهـاي     مصاحبه با چند تن از خبرگان در

 .آمده است 2 در مکانیابی شعب بانک انتخاب شد که این عوامل در جدول
  

 معیارهاي درنظر گرفته شده  2 جدول

 منبع معیار

 (هزینه خرید ملک،زمین و یا اجاره) مکانهزینه 
] 18[  
] 23[  

 مصاحبه

 نزدیکی به مراکز تجاري
] 3[  
] 20[ 

 بهداشتی و ....) مراکز تفریحی،آموزشی، تسهیالت شهري ( نزدیکی به تسهیالت شهري مانند
] 2[  

 مصاحبه
 مصاحبه فاصله نسبت به رقبا

  مصاحبه  گذاري فرهنگ سپرده

 تراکم جمعیت
] 10[  

 مصاحبه

 درآمد مردم
] 10[  

 و مصاحبه

 نقل عمومی و حمل
] 23[  

 مصاحبه
 مصاحبه ها زیرساخت

 ظرفیت پارکینگ (وجود فضاي کافی براي پارك اتومبیل)
] 23[  

 مصاحبه
 مصاحبه و...) ها راه ها و سه هاي اصلی، چهارراه (راه هاي اصلی و مواصالتی نزدیکی به راه

  
 توزیع پرسشنامه ارزیابی عوامل و محاسبه اعداد راف متناظر با نظرتهیه و  )2گام 

       خبرگان پیرامون اهمیت هریک از معیارها 
 10تایی تهیه شـده و در اختیـار    7اي با طیف لیکرت  پرسشنامه نخستاین گام  در 

(متنـاظر بـا    7تـا   1یـت هریـک از عوامـل را از    متن از خبرگان قـرار گرفـت و آنهـا اه   
تایی) تعیین کردند سپس اهمیت تعیین شده توسط  7متغیرهاي کالمی در طیف لیکرت 
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هر خبره براي هر یک از معیارها به اعداد راف تبدیل گردید. مفاهیم پایـه تئـوري راف   
  هاي استفاده شده در این تحقیق در ادامه آمده است. و فرمول

 
  :هاي راف جموعهتئوري م

 1982، محقـق لهسـتانی در سـال   13توسط پـاوالك RST یا  12هاي راف تئوري مجموعه
این تئوري به عنوان یک ابزار محاسباتی جدیـد بـراي برخـورد بـا شـرایط       .مطرح شد

متنـاقض   تواند براي تحلیل اطالعات غیر دقیـق،  مبهم و عدم قطعیت شناخته شد که می
هاي خـام   اساس داده مزایاي تئوري راف این است که تنها برو ناکامل به کار رود. از 

همچنــین نــه تنهــا بــراي تحلیــل  و نیــاز بــه اطالعــات خــارجی نــدارد، اســتبنــا شــده 
. در ]24 [و... رود ی نیز بـه کـار مـی   هاي کم بلکه براي مطالعه ویژگی هاي کیفی ویژگی

 متغیرهـاي کالمـی و وجـود عـدم    این پژوهش نیز به دلیل استفاده از نظر خبرگـان بـا   
  د. شاز این تئوري استفاده  قطعیت،

 RSTگیـري   د از طریق اندازهنتوان هایی که می داده ست. ها به تحلیل جدول داده قادر
ها در این تئـوري بـه شـکل یـک      یک مجموعه از داده خبرگان حاصل شود. وسیله بهیا 

یـک   یـک رویـداد،   نماینده یک مورد،سطر این جدول  شود که هر جدول نشان داده می
یـک   یـک متغیـر،   سـتون نماینـده یـک ویژگـی،     و هـر  گزینه یا هرچیز مشابه آن اسـت 

گیري شود.این جدول  تواند براي هر موردي اندازه باشد که می مشاهده و نظایر آن می
دقیـق سیسـتم اطالعـاتی یـک     طـور  ه بشناسند.  با نام سیستم اطالعاتی می RSTرا در 

 Vaاگـر  هاست. یک مجموعه غیر تهی محدود از مشخصه U. استS=(U,A) تب زوج مر
  خواهیم داشت: ها بنامیم، را مجموعه ارزش

  
A:U→V  a∊A تمامبراي   

  
هـاي   داشـته باشـیم،آنگاه مشخصـه     S=(U,A,V,f)اگر یک سیستم اطالعاتی به شکل

د کـه یـک   کـر جموعه جدا از هـم تقسـیم   م توان به دو زیر را می Aموجود در مجموعه 
 Dهـاي تصـمیم یـا     و گـروه دیگـر را مشخصـه    Cهاي موقعیتی یـا   گروه را مشخصه

=C⋂Dو  A=C⋃Dنامیم و خواهیم داشت  می را جـدول تصـمیم    Sدر این صـورت  ،  
تخصیص کالس تصمیم: بـه منظـور تبـدیل سیسـتم اطالعـات بـه سیسـتم         خوانیم. می
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مشخصـه تصـمیم بـه     د.شـو این مرحلـه بایـد مشخصـه تصـمیم تعریـف       در تصمیم،
هـاي گذشـته،    ادهدتـوان بـا اسـتفاده از     مـی که  هاي مختلفی قابل استخراج است، روش

هـاي   هـا ماننـد تئـوري خاکسـتري و... مقـدار مشخصـه       سایر تئـوري  نظرات خبرگان،
 د.کرتصمیم را پیدا 

بنـدي   تـوان طبقـه   این است که دانش را مـی  RSTفرض اساسی در : تقریب مجموعه
این تئوري به عنوان یک چارچوب استاندارد براي یافتن واقعیـت از   به بیان دیگر، د.کر

بنـدي شـده را بـه     دسـت آمـده و دسـته    هدانش ب RSTها شناخته شده است. درون داده
ک اسـاس دانـش موجـود در یـ     بـر  گیـرد.  ها در نظر می عنوان بخشی از مجموعه داده

  : سه حالت ممکن به شکل زیر دارد X⊆Uبه مجموعه  x∊Uتعلق  سیستم،
 تعلق دارد. Xبه مجموعه  مطلقًا xعضو  - 1
 تعلق ندارد. Xبه مجموعه  مطلقًا xعضو  - 2
ـته باشـد.    Xممکن است به مجموعه  xعضو  - 3  تعلق داشته باشد و ممکن است تعلـق نداش

راف به نام تقریب پایین و تقریـب  اساس تحلیل باال دو مفهوم بسیارمهم در تئوري  بر
توانـد   یـب بـاال مـی   رو تقبـا اسـتفاده از تقریـب پـایین      RST. ]24 [شود مطرح می 14باال

  ]22 [دکنمعلوم از روابط بین اشیا را مشخص مفاهیم نا
باشـد،   B⊆Aو   X⊆U داشـته باشـیم و    S=(U,A) اگر سیسـتم اطالعـاتی    تعریف : 

 Xاز Bو با سـاختن تقریـب پـایین و بـاالي      Bرا تنها با اطالعات موجود در  Xتوان  می
  . نیمتقریب بز

  
B	X=apr (X)={x:[x] ⊆X}		                                                      1(           پایینتقریب(  

 
(C	apr                                                  یا                           )	=⋃	{Y∊	U⃒R(Y)≤	C }	  

  

BX=apr (X)={x:[x] ⋂X	≠	   )2(    تقریب باال                                                             		{

 
apr(C                                                                 یا     )	= ⋃ {Y∊ U⃒R(Y)≥C }  

 
	 : bnd (X) = BX−	B	X   )3(    ناحیه مرزي                                           
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می نامند و شامل آن دسته از اعضایی است که    X از B  را ناحیه ي مرزي bnd (X) 
  ]24؛ 25 [ دسته بندي کنیم. Xبا قطعیت جز    Bحاصل از شما نمی توانیم براساس دان

                                                          ]24 [راف گفته می شود که ناحیه ي مرزي آن تهی نباشد. به مجموعه  اي 
 U مجموعه جهانی وY عضوي از مجموعه ي جهانی است،یک مجموعه ازn   کـالس

}=R وجـود دارد  , , …  کـه در مجموعـه ي جهـانی تعریـف شـده اسـت ،اگـر        ,{

C1<C2<….< Cn کالس  سپس براي هر	C  ∊ R،   1≤ i ≤n   و تقریب پـایین و بـااليCi   بـه
 ]25[شکل باال تعریف می شود

  دهند. نمایش میزیر صورت بازه بستهه و ب RNیک عدد راف را با نماد: باال و حد پایین حد
  

[lim(C ), lım(C )]                                     )4(    
  

  صورت زیر است:ه حدود باال و پایین و ناحیه مرزي این بازه ب محاسبه
  

	 ( ): lim(C ) = ∑{R(Y)⃒Y ∊ apr (C ) حد پایین5(                          { (  
 

Upper	Limit (Ci):lim(C ) =
				
∑{R(Y)⃒Y ∊ apr (C ) حد باال6(                           { (  

 
ℎ	 	 : ( ) = lim(C ) 	− lim(C  فاصله یا) 7(               (

      
  حد مرزي 

  
هرچـه نظـر خبرگـان  در    .]25 [باشـد  اختالف بین حد باال و حد پایین می حد مرزي،

  باشد،این فاصله کمتر خواهد شد.مورد یک معیار به هم نزدیکتر 
  :قواعد رتبه بندي اعداد راف

حد پایین دو  LBو   B،LA وAترتیب حد باالي دو عدد راف  بهU  و UAفرض کنید 
    عدد راف باشند:

   A>B گاه آن  LA>LB و UA≥UB یا LA≥LB و UA>UB اگر الف)  
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A=B گاه آن  LA=LB و UA=UB  (اگرب  

ــا  LA<LBو  UA>UBاگــرج)  ــدار  آن LB> LAو  UA<UBی را  MB وMAگــاه مق
  آوریم: دست میه مطابق رابطه زیر ب

  سپس: M= U+L/ 2د) 
A<B گاه آن  MA≤MB و LA<LB ، UA>UB راگ . i 

A>B گاه آن  MA>MB و LA<LB ، UA>UB اگر. ii 
A<B گاه آن  MA≤MB و LA>LB ، UA<UB گرا . iii   

A>B آنگاه MA>MB و LA>LB ، UA<UB اگر  . iiii  
خبرگان به اعـداد راف   وسیله بهاین تحقیق براي تبدیل اهمیت عوامل تعیین شده  در

  آمده است. 3د که نتیجه در جدول شاز روابط باال استفاده 
  

  رافدیدگاه خبرگان پیرامون اهمیت هر معیار بر اساس اعداد  3جدول 

 
  10خبره  9خبره  8خبره  7خبره 6خبره  5خبره  4خبره  3خبره  2خبره  1خبره 

] [4,6] 1معیار 33/5 , 5/6 ] [6,7] [ 33/5 , 5/6 ] [6,7] [ 33/5 , 5/6 ] [6,7] [6,7] [4,6] [ 33/5 , 5/6 ] 

,4]  2معیار 5/6 ] [ 5/6 ,7] [ 5/6 ,7] [ 33/5 , 77/6 ] [ 5/6 ,7] [ 33/5 , 77/6 ] [ 5/6 ,7] [ 5/6 ,7] [ 5/6 ,7] [ 5/6 ,7] 

] 3معیار 66/3 , 11/5 ] [3, 9/4 ] [ 9/4 ,6] [ 66/3 , 11/5 ] [ 42/4 , 42/5 ] [ 42/4 , 42/5 ] [ 42/4 , 42/5 ] [ 9/4 ,6] [ 42/4 , 42/5 ] [ 42/4 , 42/5 ] 

] 4معیار 66/4 , 11/6 ] [ 9/5 ,7] [ 42/5 , 42/6 ] [4, 9/5 ] [ 9/5 ,7] [ 66/4 , 11/6 ] [ 42/5 , 42/6 ] [ 9/5 ,7] [ 42/5 , 42/6 ] [ 9/5 ,7] 

] 5معیار 57/5 , 42/6 ] [6,7] [6,7] [5,6] [5,6] [ 57/5 , 42/6 ] [5,6] [ 57/5 , 42/6 ] [6,7] [ 57/5 , 42/6 ] 

] 6معیار 33/4 , 22/6 ] [ 16/5 , 57/6 ] [ 16/5 , 57/6 ] [ 33/4 , 22/6 ] [ 9/5 ,7] [3, 9/5 ] [ 16/5 , 57/6 ] [ 9/5 ,7] [ 9/5 ,7] [ 9/5  ,7] 

,5] 7معیار 1/6 ] [ 1/6 ,7] [5, 1/6 ] [ 71/5 , 37/6 ] [ 1/6 ,7] [ 71/5 , 37/6 ] [ 71/5 , 37/6 ] [ 71/5 , 37/6 ] [[ 71/5 , 37/6 ] [ 71/5 , 37/6 ] 

,4] 8معیار 3/6 ] [ 3/6 ,7] [ 3/6 ,7] [ 3/6 ,7] [ 3/6 ,7] [ 5/4 , 55/6 ] [ 25/5 , 75/6 ] [ 3/6 ,7] [ 25/5 , 75/6 ] [ 3/6 ,7] 

,5] 9معیار 25/6 ] [5, 25/6 ] [ 5/4 , 71/5 ] [4, 2/5 ] [4, 2/5 ] [ 5/4 , 71/5 ] [4, 2/5 ] [ 5/4 , 71/5 ] [ 1/5 ,7] [5, 25/6 ] 

] 10معیار 71/5 , 37/6 ] [5,6.1] [ 71/5 , 37/6 ] [ 71/5 , 37/6 ] [ 1/6 ,7] [5, 1/6 ] [ 71/5 , 37/6 ] [ 1/6 ,7] [ 1/6 ,7] [ 71/5 , 37/6 ] 

,5] 11معیار 2/6 ] [5, 2/6 ] [ 2/6 ,7] [ 66/5 , 5/6 ] [ 2/6 ,7] [ 66/5 , 5/6 ] [ 2/6 ,7] [ 66/5 , 5/6 ] [ 2/6 ,7] [ 66/5 , 5/6 ] 

  
این است که یک عدد راف نه تنها نظر یک   RSTهاي مزیت دیگر الزم به ذکر است از

عدد راف معادل با براي مثال کند،  بلکه نظر سایر خبرگان را بررسی و لحاظ می خبره
 عدد براي مثال( تواند با هم تفاوت داشته باشد یک عدد قطعی در معیارهاي مختلف می
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کـه  تواند معادل راف متفاوتی داشته باشد)  دیگر می در معیار 4در یک معیار با عدد  4
در واقـع اعـداد راف    ناشی از لحاظ کردن نظـر همـه خبرگـان در رابطـه بـا آن اسـت.      

  ه یک دیدگاه کلی درمورد نرخ اهمیت هر یک از معیارها را دارد.توانایی ارائ
باشـد و در ادامـه    مـی  1نظرات خبرگان و عدد راف معادل آن براي معیار  4جدول 

و  1بـراي معیـار    4تئـوري راف بـا توجـه بـه جـدول       محاسبه مفاهیم ذکر شده نحوه
 آوري شـده (هـر   نظر خبرگان در ارتباط با معیار اول جمع نخست. آمده است 4کالس 

 7 و6 و4کــالس  3بــراي معیــار قائــل شــده اســت) و در  7 تــا1 خبــره یــک اهمیــت از
دسـت آمـد.در   ه هاي ذکر شده، اعداد راف ب سپس با استفاده از فرمول د.شبندي  دسته

ه شده و سایر دست آوردن عدد راف آورده نحوه ب 4 و کالس 1تنها براي معیار  زیر
عدد راف معادل نظر خبرگان بـراي تمـام معیارهـا در     .باشد معیارها نیز همانند آن می

  .آمده است 3 جدول
 

  اولعدد راف معادل نظر خبرگان براي معیار  4جدول 

  10 خبره
(e10)  

  9 خبره
 (e9)  

   8خبره
 (e8)  

 7 خبره
(e7)  

 6 خبره
(e6)  

   5 خبره
  (e5)  

 4 خبره
(e4)  

  3خبره 
(e3)  

  2خبره
(e2)  

  1خبره
(e1)  

  

  عدد قطعی  4  6  7  6  7  6  7  7  4  6

[ 33/5 , 5/6 ] [4,6] [6,7] [6,7] [ 33/5 , 5/6 ] [6,7] [ 33/5 , 5/6 ] [6,7] [ 33/5 , 5/6 عدد راف  [4,6] [
(RN) 

  
Class	4:  	

 
apr		(4)	=	{e1,e9}   

apr		(4) =	{e1,e2,	e3,	e4,	e5,	e6,	e7,	e8,	e9,e10} 

Boundry	region: bnd  (4)=	{e2,	e3,	e4,	e5,	e6,	e7,	e8,	e10}	

		Lim		(4)	= (R(e1)+R(e2))	/2=	(	 4+4 )	/	2=4 

		lim (4) = R(e1) + R(e2) + R(e3) +⋯+ R(e10))/10 = 	 (4 + 	6 + 7 + 6 +

			7 + 6 + 7 + 7 + 6 + 6)/10 = 6	

RBnd	(4) =6-4=2	

RN(4) =[	lim(4),	lim(4)] = [4,6] 
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  او اولویت معیارهنسبی تعیین وزن  )3گام
و نرمال شده معیارها با استفاده از اعداد راف نشان داده  نسبی اهمیت 5 در جدول

 . دشـ بندي اعـداد راف تعیـین    بندي آنها بر اساس قواعد رتبه شده است ، همچنین رتبه
 شـود.  با هم جمع و تقسیم بر تعداد مـی  3هر سطر از جدول  نسبی، اهمیتبراي تعیین 

  .شود  با حدباال جمع میحد باال حد پایین با حد پایین و براي جمع اعداد راف،
  

  اساس اعداد راف معیارها بر اهمیت نسبی  5جدول 

  نسبی نرمال شده وزن بندي رتبه
 نرخ اهمیت نسبی
  (ضریب اهمیت)

  معیار

8 [ 771635/0 , 955137/0 ] [ 332/5 , 6/6  هزینه مکان [

1 [ 870622/0 , 998119/0 ] [ 016/6 , 897/6  نزدیکی به مراکز تجاري [

11 [ 610709/0 , 78437/0 ] [ 22/4 , 42/5  تسهیالت شهري [

9 [ 768452/0 , 945007/0 ] [ 31/5 , 53/6  فاصله نسبت به رقبا [

6 [ 807525/0 , 934877/0 ] [ 58/5 , 46/6 گذاري فرهنگ سپرده [  

7 [ 733719/0 ,1] [ 07/5 , 91/6  تراکم جمعیت [

5 [ 816208/0 , 931983/0 ] [ 64/5 , 44/6  درآمد [

2 [ 821997/0 , 988423/0 ] [ 68/5 , 83/6 نقل عمومی و حمل [  

10 [ 659913/0 , 845152/0 ] [ 56/4 , 84/5 ها زیرساخت [  

4 [ 8219971/0 , 940666/0 ] [ 68/5 , 5/6 ] 
پارك وجود فضاي کافی براي 

 اتومبیل

3 [ 83068/0 , 960926/0 ] [ 74/5 , 64/6 هاي مواصالتی و اصلی نزدیکی به راه [  

  
  وري اطالعات آنهاآهاي کاندید وگرد ) تعیین مکان4گام 

و  مکان کاندید تعیـین  6 ها، معیارها با توجه به آرمان اهمیت نسبی پس از محاسبه 
  آمده است. 6آوري شد که در جدول  اطالعات آنها جمع
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 هاي کاندید اطالعات مکان  6جدول

 آرمان معیار 1مکان 2مکان 3مکان 4مکان 5مکان 6مکان
3 5/4  5/5  میلیون 15متري حداکثر هزینه مکان 9 8 5 
 امتیاز 50حداقل  نزدیکی به مراکز تجاري 50 90 70 85 60 70
 امتیاز 50حداقل  تسهیالت و خدمات شهري 60 90 80 70 60 70
 متر 500حداقل  فاصله نسبت به رقبا 1100 950 550 750 900 500
 امتیاز 50حداقل گذاري فرهنگ سپرده 80 70 100 60 70 60
 امتیاز 50حداقل تراکم جمعیت 60 75 80 80 90 100
 امتیاز 50حداقل   درآمد 80 80 70 90 60 50
 امتیاز50حداقل  نقل عمومی و حمل 60 100 70 80 50 90
 امتیاز 40حداقل  ها زیرساخت 70 90 80 85 70 60

45 30 55 43 50 35 
وجود فضاي کافی براي 

 پارك اتومبیل
  واحد اتومبیل 30حداقل 

  متري 100در شعاع 

70 65 85 90 80 60 
هاي  نزدیکی به راه

 مواصالتی و اصلی
 امتیاز 50حداقل 

  
  ) ایجاد تابع عضویت فازي5گام 

 بـازه  بـه  نسـبت  X از اسـت  تـابعی  X ، تابع عضویت مجموعـه X براي هر مجموعه

 مجموعـه  عضـویت  تـابع . اسـت  X فـازي  زیرمجموعـه  بیانگر X توابع عضویت [0,1].

ــ معمــوالً  فــازي ، X از x عنصــر هــر بــراي. شــود مــی داده نمــایش μ صــورته ب

μ مقــدار (  درجــه. شــود مــی نامیــده   در مجموعــه فــازي   Xعضــویت درجــه (

μ عضویت (  درجـه  اگـر . است  فازي مجموعه به x عنصر عضویت میزان بیانگر (
 خـارج  مجموعه از کامًال عضو آن باشد، صفر با برابر مجموعه از عنصر یک عضویت

جموعـه  م در کـامًال  عضـو  آن باشد، یک با برابر عضو یک عضویت درجه اگر و است
قرار دارد. حال اگر درجه عضویت یک عضو مابین صفر و یک باشد، این عـدد بیـانگر   

 عضـویت  توابـع  تعیـین  براي مختلفی هاي روش ]26 [باشد درجه عضویت تدریجی می

 معمـوالً  اي حـوزه  هر در و است افراد تجربه و ذهن بر مبتنی آنها همگی که دارد وجود
آوري اطالعـات   پس از جمعدر این تحقیق نیز  شود. می تعیین حوزه آن خبرگان توسط
در واقـع   کـه  دشـ ایجـاد   با استفاده از نظر خبرگان عضویت ، یک تابعي کاندیدها مکان

از حـدود آرمـانی ایـن تـابع و      .دهـد  نشـان مـی  معیار را  مکان از نظر هر مطلوبیت هر
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شـود.   ریزي آرمانی چند انتخابه استفاده می در محدودیت مدل برنامهآن هاي  خروجی
 .آمده ا ست 8و خروجی آن در جدول  7تابع عضویت فازي در جدول 

  

  تابع عضویت فازي  7جدول 

 بیشترین
 

 کمترین
 

 هزینه مکان 10باالي  10 6 4 3

1 8/0  5/0  2/0  0 
  Satisfaction level ،مطلوبیت

 عضویت)(درجه 
 نزدیکی به مراکز تجاري و امکانات عمومی 40زیر 40 50 70 90

9/0  7/0  5/0  4/0  مطلوبیت 0 
 و خدمات شهري تسهیالت 60زیر 60 70 80 90

9/0  8/0  7/0  6/0  مطلوبیت 0 
 فاصله نسبت به رقبا 500زیر 500 700 900 1100

1 8/0  6/0  2/0  مطلوبیت 0 
 گذاري سپردهفرهنگ  50زیر 50 70 90 100
1 9/0  7/0  5/0  مطلوبیت 0 

 تراکم جمعیت 50زیر 50 70 90 100
1 9/0  7/0  5/0  مطلوبیت 0 
 درآمد 40زیر 40 50 70 90

9/0  7/0  5/0  4/0  مطلوبیت 0 
 حمل و نقل عمومی 50زیر 50 70 90 100
1 9/0  7/0  5/0  مطلوبیت 0 
 ها زیرساخت 40زیر 40 60 80 90

9/0  8/0  6/0  4/0  مطلوبیت 0 
 وجود فضاي کافی براي پارك اتومبیل 30زیر 30 40 50 55
1 9/0  6/0  4/0  مطلوبیت 0 
 هاي مواصالتی و اصلی نزدیکی به راه 50زیر 50 70 80 90

9/0  8/0  7/0  5/0  مطلوبیت 0 

  
دهد که در واقع میـزان مطلوبیـت    خروجی تابع عضویت فازي را نشان می 8جدول 

ریـزي   دهد و از آنها در محدودیت مـدل برنامـه   معیار را نشان میمکان از نظر هر  هر
براي مثـال میـزان مطلوبیـت مکـان دوم از نظـر      ، شود استفاده میچند انتخابه آرمانی 

 روش دست آمده اسـت. ه ب )8اساس فرمول (  زیر براست که به شکل  0,35 معیار اول
  نوشته شده است.براساس روش حل  8آمده و فرمول 23حل در منبع شماره
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5/0 -( 5/0 - 2/0 )*
8 	6

10 	6
= 0/35           

- α براي معیارهاي منفی : (α-β)* 	

	 	 	
													          )8 (  

 

⍺	اي که بازه در( 7براي هر معیار با توجه به جدول  مطلوبیت و پایین حد باال : و 
       در آن قرار دارد) j براي مکان i مقدار معیار

x	: 6 با توجه به جدول jدرمکان  i مقدار معیار   

	x x :و	 در بین آنها قرار دارد  x اي که در بازه i معیار حدود باال و پایین 		
در رابطـه بـا معیارهـاي مثبـت در صـورت       .)7جدول تابع عضویت فازي، با توجه به(

xکسر  	 − x   شود. می   
  

  خروجی تابع عضویت (اهمیت هر مکان از نظر هر معیار)  8جدول 

 معیار 1مکان 2مکان 3مکان 4مکان 5مکان 6مکان

1 725/0  575/0  65/0  35/0  275/0  هزینه مکان 

7/0  6/0  85/0  7/0  9/0  5/0  نزدیکی به مراکز تجاري 

7/0  6/0  7/0  8/0  9/0  6/0  تسهیالت و خدمات شهري 

2/0  8/0  65/0  3/0  9/0  فاصله نسبت به رقبا 1 

6/0  7/0  6/0  1 7/0  8/0  گذاري فرهنگ سپرده 

1 9/0  8/0  8/0 75/0  6/0  تراکم جمعیت 

5/0 6/0 9/0 7/0 8/0  8/0  درآمد 

9/0 5/0 8/0 7/0 1 6/0  نقل عمومی و حمل 

6/0 7/0 85/0 8/0 9/0  ها زیرساخت 7/0 

75/0 4/0 1 69/0 9/0  5/0  اتومبیلوجود فضاي کافی براي پارك  

7/0 65/0 85/0 9/0 8/0  6/0  هاي مواصالتی و اصلی نزدیکی به راه 

65/7 175/7 575/8 04/8 85/8  975/6   مجموع 
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 RST_MCGPاساس رویکرد  بر ریزي آرمانی چند انتخابه ) فرموله کردن برنامه6گام 
  :ریزي آرمانی چند انتخابه برنامه

گیرنـده در   ایـن اسـت کـه تصـمیم     ریزي آرمانی کالسیک فـرض بـر   در مدل برنامه
gخصوص میزان دقیق امـا در دنیـاي واقعـی مـواردي بـه چشـم        مطمئن است. کامًال  

 یـک از اهـداف را در اختیـار نـدارد.     گیرنده میزان دقیق هر خورد که در آن تصمیم می
gدر شرایطی که میزان دقیق مقـادیر بـراي    ایـن  یک از اهداف میسر نیسـت،  براي هر  

 اي پیوسـته ارائـه شـود.    صورت چندگانه گسسته و یا بـازه ه تواند ب آنها می یک از هر
جدیـد بـوده و توسـط چانـگ در سـال       نسـبت بـه  ریزي آرمانی  این رویکرد در برنامه

یکـی   درواقـع  .]27 [دشـ ریزي چند منظوره (چند انتخابـه) ارائـه    عنوان برنامهبا  2007
ــدودیت ــا آن م    از مح ــی ب ــاي واقع ــه در دنی ــایی ک ــه    ه ــت ک ــن اس ــتیم ای ــه هس واج

گیرنده مایل است براي هر معیار حـدود قابـل قبـولی وجـود داشـته باشـد کـه         تصمیم
گیـري حـذف    تصمیم گیرنده را برآورده نکـرد از تصـمیم   هاي اي انتظار اول اگر گزینه

آل  اي در حــدود قابــل قبــول قــرار داشــت امــا از کــران ایــده  اگــر گزینــهدوم شــود و 
 ازگیرنــده فاصــله گرفــت از مطلوبیــت آن کاســته شــود. بــراي ایــن منظــور    تصــمیم

ریـزي آرمـانی چنـد     رنامـه ب .ریـزي آرمـانی چنـد انتخابـه اسـتفاده شـده اسـت        برنامه
شـماري در   دهد که براي جلـوگیري از سـبک   گیرنده این اجازه را می انتخابه به تصمیم

ایـن مـدل    .تصـاص دهـد  گانـه را اخ  گیري ،بـه هـر هـدف سـطوح آرمـانی چنـد       تصمیم
گیري را تحت پوشش قرار دهـد و بـه انطبـاق     تواند طیف وسیعی از مسائل تصمیم می

در ایـن تحقیـق نیـز بـراي      گیري با شرایط دنیاي واقعی کمک کنـد.  بیشتر مدل تصمیم
کـه ایـن    دشـ ریـزي چنـد انتخابـه ترکیـب      انتخاب مکان بهینه، تئـوري راف بـا برنامـه   

ریـزي آرمـانی ماننـد برخـورد مناسـب بـا        نقـات قـوت برنامـه   عالوه بـر   ریزي برنامه
دلیـل وجـود انحـراف از آرمـان و... قابلیـت      ه پذیري باال ب انعطاف تعارض بین اهداف،

  را نیز دارد.  giگیري در ارتباط با مقدار تصمیم
در  15برگرفتـه از مـدل چانـگ    ایـن تحقیـق  ریزي آرمانی چند انتخابـه در   فرم برنامه

 :باشد می صورت زیره ب کمی تغییر با 2007 سال
  

∑ ( + + + )		 )9(  

S.t:	
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	(	x)	-	 + = 		,	i=1,2….n )10(  
	
	
x∊X=	( , , … , )	 )11(  
 
	

= 0 1, ( = 1, … ,6)				 )12(  
  
	

-	 + = , , 																																				 = 1,2, …  )13(  
 
	
,	min	≤	 	≤	 , 																																											i	=1,	2….,n )14(  

 
	
,	 ,		 , ≥	0																																														i	=	1,	2,…,n )15(  

  
  پارامترها:

X متغیر تصمیم :  
:P اولویت هدف  

	f (X) تابع خطی از :X ,X  ….X  براي هدفi ام  
	e انحراف مثبت وابسته به  :|g − g , max| 
	e انحراف منفی وابسته به :|g − g , max| 

:g   ام iسطح آرمانی هدف    

g minوg max	 حدود باال و پایینg  
 :   امiآرمان انحراف مثبت از  	
  امiآرمان  انحراف منفی از 	: 

    ام)i(حد باال و پایین دستیابی به هدف 
 RST-MCGP:رویکرد 

سیس شعب بانک أبراي انتخاب مکان جدید ت RST_MCGPدر این تحقیق از رویکرد 
بایـد مـدل    عضـویت  ایجـاد تـابع  . پـس از تعیـین اولویـت معیارهـا و     دشسپه استفاده 

صـورت  ه ایـن پـژوهش بـ    چند انتخابه مدل آرمانی شود.ریزي آرمانی فرموله  برنامه
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ـدول  11 .شود حل میدار  اهداف اولویت ـده     6هدف تعیین شده همانطور که در ج ـاره ش هـم اش
ـه  نزدیکی بیشترینهزینه مکان ،  کردن شامل حداقل ـاري،  مراکـز  ب ـترین  تج ـدمات   تسـهیالت  بیش وخ

ـترین  رقبا، به نسبت فاصله بیشترین ،شهري ـپرده  فرهنـگ  بیش ـذاري،  س ـترین   گ  جمعیـت،  تـراکم بیش
ـترین  عمومی، نقل و حمل بیشترین درآمد، بیشترین ـاختها،  بیش ـترین  زیرس ـاي  بیش ـافی  فض  بـراي  ک

ـد  و مواصالتی راههاي به نزدیکی بیشترین اتومبیل، پارك ولویـت اهـداف کـه بـا     ا .اصلی می باش
    باشد: به شرح زیر میاست، دست آمده ه استفاده از تئوري راف ب

  
   3هدف>9هدف>4هدف>1هدف>6هدف>5هدف>7هدف>10هدف >8هدف>11هدف >2هدف

  
به شکل زیر فرموله شـده   این تحقیقریزي آرمانی، مدل  به مدل کلی برنامه با توجه

  هاي مربوط به معیار اول براي نمونه آمده است. است.در زیر فقط محدودیت
  

Minz=	p (d +e + e  )  +	p (d + e + e  )  +	p (d + e + e  )  +	p (d + 

e + e  )  +	p (d + e + e  )  +	p (d + e + e  )  +	p (d + e + e  )  +	p (d + 

e + e  ) +	p (d + e + e  ) +	p (d + e + e  ) +	p (d + e + e  ) 
sobject to 

m1: 

0.275x1+0.35x2+0.65x 3+0.575x4+0.725x5+1x6-d +d =g  
g -	e +e =1 
0.2≤g1 
g1≤1 

					 = 0 1 
i=1,….,6 

 
  سیس شعبهأو یافتن مکان بهینه ت چند انتخابه ریزي آرمانی ) حل برنامه7گام

  صورت زیر است:ه ب 14/0 افزار لینگو نتایج حاصل از حل مدل با نرم
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)0,1,0,0,0,0(= )x1, x2, x3, x4, x5, x6( 
  

بانـک   سیس شعبه جدیـد أگفت که بهترین مکان براي تتوان  میتایج باال با توجه به ن
بـراي حـل    طـور کـه بیـان شـد،     همـان  باشـد.  ، مکـان دوم مـی  RST-MCGPبا رویکرد 

اسـتفاده   دار ریزي آرمانی اولویـت  برنامهریزي آرمانی در این رویکرد از روش  برنامه
) دارد، حـل  تـر  له را تنها با هدفی که اولویت اول را (مهـم ئدر این روش مس شده است.

کنیم. در مرحله بعد تابع هدف اولویت اول را برابر  می و جواب بهینه را مشخصکرده 
له اضـافه کـرده   ئدست آمده قرار داده و به عنوان یک محدودیت به مسه ب جواب بهینه

کنیم. این رویه به همـین   له را با در نظر گرفتن تابع هدف با اولویت دوم حل میئو مس
برنامه ریـزي آرمـانی    این شکل از حل.شود هاي بعدي تکرار می اولویتصورت براي 

  .]28[توضیح داده شده است Neelavathiدر مقاله ي 
توان در مورد مقـادیر آرمـانی نیـز تصـمیم      عالوه بر تعیین مکان بهینه می همچنین
 باشد: صورت زیر میه ب	 دست آمده برايه که مقادیر ب گیري نمود

 
(g1,g2,g3,g4,g5,g6,g7,g8,g9,g10,g11) =(0.6,0.9,0.6,0.6,0.7,0.7,0.8,0.9,0.6,0.9,0.9) 
 

  .سیس شعبه آمده استأهاي کاندید براي ت اولویت مکان 9درجدول 
   

  ها اولویت مکان  9جدول 

هاي کاندید مکان اولویت  

1مکان  6  

 2مکان  1

  3مکان  4

4مکان 2  

5مکان 5  

6مکان 3  
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   گیري نتیجه -6
معیـار تعیـین    11ال اول ؤدر پاسخ بـه سـ   ال پاسخ داده شد.ؤس دوبه در این پژوهش 

بنـدي   دهـی و اولویـت   هاي راف وزن با استفاده از تئوري مجموعه که این معیارها شد
 سیس شعبه جدید با استفاده از رویکردأمکان مناسب ت دوم الؤو در پاسخ به س دش

RST-MCGP   شدتعیین.  
 رویکـرد  بـا  سیس شعبه جدیـد أبهترین مکان براي ت مشخص گردید، که طور همان

RST-MCGPدرمعیارهاي نزدیکـی   6 باشد. مکان دوم با توجه به جدول ، مکان دوم می
 نقـل عمـومی بیشـترین مقـدار را     و هـا و حمـل   زیرسـاخت  تسهیالت، به مراکز تجاري ،

تـر اسـت ،حـال آنکـه بـا       معیار مطلـوب  4هاي دیگر از نظر این  داشته و نسبت به مکان
نزدیکـی بـه مراکـز     هـاي راف، معیـار   با استفاده از تئوري مجموعـه  5توجه به جدول 

 عـالوه بـر   استرا دار دومنقل نیز رتبه  و و معیار حمل دتجاري باالترین اولویت را دار
بـه   فاصـله از رقبـا، نزدیکـی    این مکان دوم از منظر معیارهاي ظرفیت پارك اتومبیـل، 

مکـان   صورت حـذف مکـان دوم،   در. هاي اصلی و درآمد نیز مطلوبیت باالیی دارد راه
این مکان از نظر معیار درآمـد و ظرفیـت    مکان چهارم است.، شود انتخاب می کهبعدي 

معیارهـاي درآمـد و    هاي دیگر داراسـت.  پارکینگ بیشترین مطلوبیت را نسبت به مکان
 دهد این دو معیـار از اهمیـت نسـبتًا    ارند که نشان میرا د 5و  4رتبه ، ظرفیت پارکینگ

باالیی برخوردارند و مکان چهارم نیـز از منظـر ایـن دو معیـار بـاالترین مطلوبیـت را       
هاي دیگر دارد ضمن اینکه مکان چهـارم در معیـار نزدیکـی بـه مراکـز       نسبت به مکان

یی داشـته و  تجاري کـه بیشـترین اهمیـت رادر بـین معیارهـا داراسـت مطلوبیـت بـاال        
 همچنین این مکان از منظر معیارهـاي تـراکم جمعیـت،   . اختالف کمی با مکان دوم دارد

  خوبی دارد.   هاي اصلی هم مطلوبیت بسیار نزدیکی به راه ونقل عمومی، حمل
براي مکانیابی شعب جدیـد بانـک سـپه در     RST-MCGPاین پژوهش از رویکرد  در

استفاده شـده در ایـن پـژوهش نـه تنهـا بـراي       رویکردهاي  .دشکرج استفاده  2منطقه 
توانـد کـاربرد داشـته     گیـري مـی   مسائل مکانیابی بلکه براي بسیاري از مسائل تصمیم

مشخص شد باالترین وزن مربوط بـه معیـار نزدیکـی بـه منطقـه       طور که همان باشد.
در  شـود و  قـرار گـرفتن شـعب در ایـن منـاطق توصـیه مـی       بنابراین ، باشد تجاري می

 ATMشـود خـدمات بـانکی ماننـد      پیشنهاد مـی ، سیس شعبه نیستأقی که امکان تمناط
مکان چهـارم بـه لحـاظ     .پیدا کند(خودبانک) توسعه   VTMهاي هاي سیار و یا دستگاه
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برخورداري از معیارها اختالف کمی با مکان دوم دارد، تـراکم جمعیـت در ایـن مکـان     
قیمـت زمـین هـم    ؛ دارنـد  2ه مکـان  باالتر و مردم آن متوسط درآمد بیشتري نسبت بـ 

گذاري در سطح پایین تـري   اما به لحاظ فرهنگ سپرده تر است، ارزان 2 نسبت به مکان
الزم هـاي   انجـام اقـدام   بـا  ،و یا ایجاد شـعبه جدیـد   2در صورت حذف مکان ؛ داد  قرار

تواند جایگزین مناسـبی بـراي ایجـاد     این مکان میگذاري  براي تشویق مردم به سپرده
هایی که هزینه اجاره و یا خرید شعبه زیاد است و یا امکان  مکان در .شعبه جدید باشد

 کـه نسـبتًا   )VTMهـاي خـود بانـک (    تواند از دسـتگاه  بانک سپه می، ایجاد شعبه نیست
ها ممکـن اسـت بـراي برخـی      چند استفاده از این دستگاه هر د.کناستفاده  جدید است ،
بسیاري ازجمله کاهش جدي هزینه اجاره و یا خرید مکان هاي  اما مزیت، دشوار باشد

همچنـین   .کنـد  و...را فـراهم مـی   تـر مشـتریان بـه بانـک     و یا امکان دسترسـی طـوالنی  
 د:شو زیر ارائه می هاي پیشنهاد

از روش این تحقیق براي ارزیابی مکـان شـعب موجـود بانـک سـپه بـا در نظـر         -1
 ،میزان جذب سپرده، اعطاي تسـهیالت  هگرفتن معیارهاي مناسب براي ارزیابی از جمل

  شود.استفاده  اندازه شعبه و...
، شـود  عامل بررسـی شـده توصـیه مـی     11جایی که در این پژوهش تنها  از آن -2

د زیـرا بـالطبع در نظـر    شـو عوامل بیشتري در مکانیابی بهینـه اسـتقرار شـعب لحـاظ     
 شود. میباعث افزایش دقت در مکانیابی بهینه  گرفتن معیارهاي بیشتر

در این پژوهش تنها از مفاهیم اولیه تئوري راف براي مکانیـابی اسـتفاده شـده      -3
شـکل  ه هـاي راف بـ   تئوري مجموعه هاي آتی از د در پژوهششو پیشنهاد میکه است 
 .دشوبراي بررسی معیارها استفاده کاوي  داده
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