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استفاده از مدل حداکثر پوشش وزندار با پوشش جزئی و سیستم
اطالعات جغرافیایی در مکانیابی شعب بانک
علی محقر* ،سارا آریائی**،جلیل حیدری دهویی ***،آرا تومانیان

****

تاریخ دریافت - 67/11/26:تاریخ پذیرش69/11/16:

چکیده
امروزه بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای افزایش سود ،کاهش هزینه ،رقابت با رقبا ،جذب مشتریان و
افزایش بهرهوری در تالش هستند .یکی از عواملی که به عملی کردن این استراتژیها کمک میکند مکانیابی
بهینه شعب میباشد .این تحقیق با هدف مکانیابی شعب جدید بانک مهر اقتصاد در منطقه یک شهر تهران
انجام گرفته است .از آنجا که تمرکز مراکز خدماتی از جمله بانکها بر بیشترین سرویسدهی و یا در صورت
امکان سرویسدهی کامل خدمات به مشتریان است از بین تمامی مدلهای پوشش ،مدل حداکثر پوشش به
عنوان بهترین گزینه برای مکان یابی شعب بانک انتخاب شده است .برای این منظور ابتدا ادبیات مکانیابی
شعب بانک ،سیستم اطالعات جغرافیایی ) (GISو مساله مکانیابی حداکثر پوشش ) (MCLPبررسی شدند.
سپس محقق از طریق مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با کارشناسان به شناسایی معیارها و زیرمعیارهای موثر در
مکانیابی شعب بانک پرداخت .وزن معیارها و زیرمعیارها با پخش کردن پرسشنامه بین مدیران بانک تعیین
گردید .از سیستم اطالعات جغرافیایی برای استخراج برخی از اطالعات ورودی به مدل و از مدل حداکثر
پوشش وزن دار با در نظر گرفتن پوشش جزئی برای تعیین بهترین مکانها استفاده شد .مدل برنامهریزی ریاضی
با  393متغیر صفر و یک 122 ،محدودیت 121 ،ناحیه تقاضا 121 ،نقطه بالقوه ،بافر  1111متر،
،b=50%

𝜶،

𝜽  8 ،و  31شعبه (با دو سناریو مختلف) نوشته و در نرمافزار  GAMSحل شد .واضح است

که با حل سناریو اول  8و با حل سناریو دوم  31مکان مناسب برای افتتاح شعبه به عنوان خروجی بدست
خواهند آمد.
واژگان کلیدي :مکانیابی ،شعب بانک ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،مساله حداکثر پوشش وزندار با
پوشش جزئی
*
**

استاد گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
دانشجو دکتری مدیریت صنعتی -تحقیق در عملیات ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)

***
****

sara.aryaee@ut.ac.ir
استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
استادیار گروه سنجش از دور و  ،GISدانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب بیشتر
منابع ،تسلط بر مولفههههای مهوثر بهر تجهیهز منهابع مهالی اهمیهت ویهژهای یافتهه اسهت .یکهی از
مولفههای تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین توجه بهه مطلوبیهت محهل اسهتقرار
مکانی بانکها و موسسات مالی و اعتباری است .مکهان اسهتقرار شهعب بانهکهها و موسسهات
مالی ،محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسهی
و ارزیابی قرار دهند (عشورنژاد و همکاران.)1361 ،
ارزیابی وضعیت استقرار مراکز مهالی و تجهاری ،بهه ویهژه بانهکهها و موسسههههای مهالی و
اعتباری ،در برابر سایر رقبا را مهیتهوان مههمتهرین مسهاله پهیش روی بانهکهها در راسهتای
بازنگری مجدد در ساختار شبکه بانکی آنها به منظور کاهش هزینهها و افهزایش بههرهوری
دانست (فرجی سبکبار و همکاران.)1362 ،
تصمیمگیری درباره مکان استقرار موسسه تولیدی یا خدماتی ،یکی از اساسیتهرین تصهمیمات
سازمانها بشمار میرود که میتواند در جهتگیهریههای اسهتراتژیک سهازمان نقشهی اساسهی
ایفا نماید و سودآوری سازمان را در بلندمدت تحت تاثیر قهرار دههد .بهه گونههای کهه اگهر در
هنگام انتخاب مکان بررسیهای الزم صورت نگیهرد ایهن امهر مهیتوانهد حیهات سهازمان را در
بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد (متقی.)94:1389 ،
رشد موسسههای مالی و اعتباری در سالههای اخیهر ،رقابهت میهان آنهها و جلهب رضهایت
مشهتریان ،اسهتفاده از روشههای نهوین علمهی را در ارائهه خهدمات ضهروری کهرده اسهت.
تصمیمگیری بهینه ،به ویژه در انتخاب محل استقرار موسسه مالی یا سرویسههای مهالی ،در
موفقیت موسسه و نیل به اهداف آن و جلب مشتریان مهوثر اسهت .انتخهاب نادرسهت محهل
استقرار موسسه مالی یا سرویسهای مالی ،سبب افزایش هزینهها و کاهش کارکرد میشهود
و در رقابت با سایر موسسهها ،ممکن است زیهانههای جبهرانناپهذیری بهه همهراه داشهته باشهد
(بامداد و رفیعی.)1384 ،
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در زمینه اهمیت و ضرورت مکانیابی بهینه شعب جدید بانکهها مهیتهوان بهه مهوارد متعهددی
اشاره نمود که مهمترین آن ها عبارت اند از :افهزایش سهودآوری و بههرهوری سهرمایهگهذاری،
کاهش زیانهای احتمالی (گودرزی و زبیدی ،)1384،افزایش میزان رضایت مشهتریان (بامهداد
و رفیعی )1384،و مهمتر از همه پایداری عملکرد که به تصمیم مکهانی بانهکهها بسهتگی دارد
(فوکردی )1387،و از منظر علمی نیازمند ارائه مهدلی بهرای مکهان یهابی و ارزیهابی مکهانههای
استقرار بانکها است.
در راستای مکانیابی ،انتخاب تکنیکی جامع جهت تعیهین بهتهرین مکهان ممکهن حهائز اهمیهت
است ،چرا که فرآیند مکان یابی ،خود نیازمند صهرف هزینهه اسهت لهذا انتخهاب مهدلی کهه قابلیهت
استفاده در بلندمدت برای تاسیس شعبات جدیهد بانهک را داشهته باشهد و در عهین حهال ،عهالوه بهر
کارایی باال حداقل هزینه را بر بانک تحمیل کند نیز دارای حساسیت و اهمیت باالیی خواهد بود.
هدف اصلی این تحقیق مکانیابی شعب جدید بانک مههر اقتصهاد شههر تههران در منطقهه  1بهر
اساس مدل حداکثر پوشش وزندار با در نظر گرفتن پوشش جزئی مهیباشهد تها بتهوان بهتهرین
مکانها را برای شعب بانک مشخص نمود.

پیشینه پژوهش
انتخاب یک مکان ،تصمیم بسیار مهمهی بهرای شهرکتهها اسهت ،زیهرا ههم هزینههبهر و ههم در
صورت اشتباه برگشت از آن بسیار سخت خواهد بود .یک تصمیم ضعیف بهرای تعیهین مکهان
تسهیل شاید باعث بروز هزینههای انتقالی بیش از اندازه ،از دست رفتن زحمت ،از دسهت دادن
مزیت رقابتی یها سهایر مهوارد دیگهر شهود ) .(Cinar, 2010در ادامهه بهه تحقیقهات صهورت
گرفته در زمینه مکانیابی شعب بانک و دستگاههای خودپرداز پرداخته شده است:
ژیا و همکاران ( )2111روشی مبتنی بر الگوریتم خوشههای تودرتو برای حل مساله مکانیهابی
تسهیالت بانکی ارائه دادند .این الگوریتم فضای راهحهلههای ممکهن را خوشههبنهدی کهرده و
محاسبات را در مناطق با احتمال باالتر متمرکز میکند ).(Xia et al., 2010
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الکساندریس و گیانیکس ( )2111یک مدل جدید برنامهریزی عدد صحیح بهر اسهاس پوشهش
جزئی برای مکانیابی خدمتدهندههها (شهعب بانهک) در یهک ناحیهه تقاضها (جمعیهت) ارائهه
کهردهانههد بههطههوری کههه بیشهترین تقاضههای ممکههن پوشهش داده شههود(Alexandris & .
)Giannikos, 2010
الدجنی و الفارس ( )2116روشی مبتنی بهر مهدل ریاضهی و یهک الگهوریتم مکاشهفهای جدیهد
جهت یافتن تعداد بهینه و مکان مناسب برای شعب بانهک در یهک محهدوده مشهخص را ارائهه
کردهاند ).(Aldajani & Alfares 2009
سبی و زرن ( )2118با ترکیب مدل پشتیبانی تصمیمگیری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فهازی
به الویت بنهدی شههرهای مختلهف بهرای تاسهیس شهعب جدیهد بانهک پرداختنهد & (Cebi
).Zeren, 2008

سیستم اطالعات جغرافیایی GIS
سامانه اطالعات مکانی  GISیکی از سامانههایی است که به واسطه فناوری اطالعهات امهروزه
ظهور پیدا کرده است که عالوه بر ایجاد ،مدیریت ،تجزیهوتحلیل و نمایش دادههای مکهانی و
توصیفی ،میتواند بهعنوان یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری  DSSنیز در نظر گرفته شود (تهی
تی دژ و پیرمرادی .)1387 ،تحقیقات انجام شده در زمینهه کهاربرد  GISدر مکهانیهابی شهعب
بانک و دستگاههای خودپرداز در ادامه آورده شده اند:
فیو ( )2114در تحقیقش از دو جنبه کاربرد  GISرا در خهدماترسهانی بهه مشهتریان بانهکهها
موردبررسی قرار داد .ابتدا به مکان گزینی شعب و دستگاههای خودپرداز بانکها با اسهتفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی پرداخت و در ادامه ارائه تسهیالت وام به مشتریان را مهورد بررسهی
قرار داد ).(Fu, 2007
در زمینه ارزیابی و بازنگری در مکان استقرار شعب بانهکهها و موسسهات مهالی و اعتبهاری بها
استفاده از  GISمیتوان به کارهای موریسون و ابهرین )،(Morrison & Obrien, 2001
مههک دونالههد ) ،(MacDonald, 2001میلیههوتیس و همکههارانش (Miliotis et al.,
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) ،2002ژاو ) (Zhao, 2002و پهانیگراهی و همکهارانش )(Panigrahi et al., 2003
اشاره کرد.

مدل پوشش
یکی از مشهورترین مدلها در میان مدلهای مکانیابی تسهیالت مدل مسهاله پوشهش اسهت.
در حالی که مدلهای پوشش مدلهای جدیدی نیستند امها همهواره توجهه زیهادی از طهرف
محققان را به خود جلب کردهاند که دلیل این امر قابلیت بهکارگیری آنها در دنیای واقعی
خصوصا برای تسهیالت خدماتی و اورژانسی است .با توجه به تاریخچه و منشا کارهای انجهام
شده ،حکیمی در سال  1699بهرای اولهین بهار مسهائل پوشهش ) (Hakimi, 1965را معرفهی
کرد .در ادامه بررسی ادبیات مسائل پوشش ذکر شده است:
فراهانی و همکارانش ( )2112لیست جامعی از مدلهای مسهائل پوشهش در حهوزه مکهانیهابی
تسهیالت که در بیش از  191مقاله آمده را بررسی کردهاند ).(Farahani et al., 2012
باسار و همکارانش ( )2111الگوریتم جستجو تهابو 1را بهرای مسهائل پوشهش حهداکثر پیشهنهاد
دادهاند ).(Basar et al., 2011
اسنایدر ( )2111مدلهای پوشش اولیه 2بهعالوه بعضی از تعمیمهایشهان 3را مهرور کهرده اسهت
).(Snyder, 2011
برمن و همکارانش ( )2111بعضی از آخرین رونهدها را در مسهاله پوشهش بها مهرور مهدلههای
پوشش تدریجی ،7پوشش مشارکتی 9و پوشش شعاع متغیر 9در نظر گرفتههانهد (Berman et
).al., 2010
1 -Tabu Search Algorithm
2 -seminal covering models
3 -extensions
4 -gradual coverage
5 -cooperative coverage
6 -variable radius coverage
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الکساندریس و گیانیکس ( )2111یک مدل جدید برنامهریزی عدد صحیح بهر اسهاس پوشهش
جزئی 1برای مکانیابی خدمت دهندههها در یهک ناحیهه تقاضها ارائهه کهردهانهد بههطهوری کهه
بیشترین تقاضای ممکن پوشش داده شود ).(Alexandris & Giannikos, 2010
اسچمیر و دوارنر ( )2111برای مدل جایابی مراکز اورژانس مدلی چند زمانهه ارائهه دادهانهد
که در آن مدت و زمان پیموده شده بهوسیله آمبوالنس در مناطق مختلف متغیر بود ،در این
مدل مکان آمبوالنس طوری تعیین شد که از یک منطقه ،پوشش استاندارد را بهطور قطعهی
پشتیبانی کند ).(Schmid & Doerner, 2010
گرلیمینس و همکارانش ( )2116یک مدل جایابی بهرای اسهتقرار مراکهز اورژانهس بها در نظهر
گرفتن حالت سه بعدی و حالتی که در زمان مراجعه تقاضها مرکهز سهرویس دههی در دسهترس
نباشد ،ارائه دادهاند .در این مدل میزان سرویس دهی در مراکز مختلف یکی نیست و با توجه به
نوع حوادث هر منطقه مختلف است ).(Geroliminis et al., 2009
ونگر و همکارانش ( )2116یک مهدل جایهابی بها سهرویسدههی نامحهدود در یهک محهیط
احتمالی با چند فاکتور ریسک ارائه دادهاند که باعث شد تقاضای هر ناحیه تصادفی باشد و
با نواحی دیگر مرتبط باشد ).(Wagner et al., 2009
برالدی و برونی ( )2116یک مدل احتمالی و یک روش حهل بهرای سیسهتمههای اورژانهس
متراکم ارائه دادهانهد ،آنهها مفههوم عهدم اطمینهان در ایهن مهدل را بههوسهیله یهک الگهوی
برنامهریزی جدید که بر پایه محدودیتهای احتمالی با ساختار دو مرحلهای قهدیمی بهود را
حل کردهاند ).(Beraldi & Bruni, 2009
با توجه به بررسی ادبیات مدل حداکثر پوشش به عنوان مدلی مناسب برای حوزههای خهدماتی
و پوشش بیشترین تعداد مشتریان انتخاب شد.
-1 Partial coverage
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روششناسی پژوهش
روش تحقیق این مطالعه از نوع روشههای توصهیفی ،پیمایشهی از نهوع تهک مقطعهی و تحقیهق
تحلیلی-ریاضی ( )Wacker, 1998میباشد .با توجه بهه ههدف تحقیهق شناسهایی معیارهها و
زیرمعیارهای مهوثر در مکهانیهابی شهعب بانهک از طریهق مطالعهات کتابخانههای و مصهاحبه بها
کارشناسان صورت پذیرفت .سپس بها نظهرات کارشناسهان ،خبرگهان و بها توجهه بهه الیهههها و
اطالعات موجود تعدادی از آنها انتخاب شهدند .وزن معیارهها و زیرمعیارهها بها پخهش کهردن
پرسشنامه بین مدیران بانک تعیهین گردیهد .از نهرمافزارههای  Lingoو  Excelبهرای محاسهبه
وزن و نرخ سازگاری و از نرمافزار  ArcGISبهرای اسهتخراج برخهی از اطالعهات ورودی بهه
مدل استفاده شد .در نهایت با حل مدل حداکثر پوشش وزندار با در نظر گرفتن پوشش جزئی
در نرمافزار  GAMSبهترین مکانها برای افتتاح شعب مشخص شدند .در شهکل  1گهامههای
انجام پژوهش آورده شدهاند:
مطالعه مدلها و روشهای مختلف مکانیابی ،مدلهای پوشش و GIS

گامهای انجام تحقیق

تعیین روش تحقیق ،روش جمعآوری دادهها ،قلمرو مکانی و زمانی و نرمافزارهای تحقیق
تعیین منطقه مورد مطالعه ،شناسایی عوامل و معیارهای مکان یابی بانک
تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها
جمعآوری دادهها و اطالعات موردنیاز برای بکارگیری آنها در مدل نهایی و جستجوی جواب
گریدبندی منطقه یک با  ، GISتشکیل و حل مدل حداکثر پوشش وزن دار با پوشش جزئی و بدست
آوردن مکانهای مناسب برای افتتاح شعب
تحلیل جوابها و نتایج ،جمعبندی ،نتیجهگیری و ارائه راهکارها و پیشنهادها
شکل  .1گامهاي انجام پژوهش
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معیارها و زیرمعیارها
در شکل  9 ،2دسته معیار و  27زیرمعیار انتخاب شده ،قابل مشاهده هستند.
مکان یابی شعب بانک مهر اقتصاد
اقتصادی و اجتماعی

جمعیت

بانک

دسترسی

خدمات و تسهیالت شهری و
اماکن عمومی

کاربری اراضی

مراکز خرید

تعداد واحد
مسکونی

حمل و نقل

بانکهای رقیب

بهداشتی و
درمانی

اماکن صنعتی

شرکت تعاونی

جمعیت ده سال
به باال

ترافیک

شعب خودی

آموزشی و
فرهنگی

اماکن شهرداری

فروشگاه زنجیره
ای

تعداد خانوار

خیابان اصلی

اداری

اماکن انتظامی

پمپ بنزین

جمعیت شاغل

خیابان فرعی

تفریحی

جمعیت باسواد

پارکینگ

تاریخی

شکل  .2معیارها و زیرمعیارها

همچنین وزنهای استخراجی از پرسشنامههایی که مدیران امور شعب استان تههران بانهک مههر
اقتصاد پر کردهاند در جدول  1آورده شدهاند.
جدول  .1وزن معیارها و زیرمعیارها

معیارها

وزن معیار

اقتصادی و
اجتماعی

0/372877

جمعیت

0/803535

وزن زیر

وزن نهایی (وزن

معیارها

معیار* وزن زیر معیار)

مراکز خرید

0/62557

0/62377327

شرکت تعاونی

0/02776

0/03367366

فروشگاه زنجیرهای

0/88577

1/02533722

پمپ بنزین

0/80603

1/07780033

تعداد واحد مسکونی

0/666076685

1/03032865

زیرمعیارها

جمعیت  60سال به
باال

0/6587528

0/0360367

استفاده از مدل حداکثر پوشش وزندار با پوشش جزئی و سیستم اطالعات جغرافیایی ...

دسترسی

بانک

0/050227

1/668722

خدمات و
تسهیالت شهری و

0/667772

کاربری اراضی

0/607765

اماکن عمومی

3

تعداد خانوار

0/05263622

1/06623837

جمعیت شاغل

0/673268352

1/03657233

جمعیت باسواد

1/676307633

0/03553375

حملونقل

0/66053

0/08866336

ترافیک

0/62066

1/00367627

خیابان اصلی

0/67728

0/00233767

خیابان فرعی

0/05377

0/00306032

پارکینگ

0/66873

0/00787308

بانکهای رقیب

0/28755

0/66267602

شعب خودی

0/67865

0/08678633

بهداشتی و درمانی

0/63382

0/05673786

آموزشی و فرهنگی

1/05375

1/00703705

اداری

1/80866

0/08320667

تفریحی

0/65237

0/06275306

تاریخی

0/66063

0/06756736

اماکن صنعتی

1/76662

1/07557065

اماکن شهرداری

0/66333

0/06876637

اماکن انتظامی

0/87763

0/0826333

محدوده و موردمطالعه تحقیق
منطقه موردمطالعه در این تحقیق منطقه یک شهرداری تهران است .ایهن منطقهه در شهمال شههر
تهران و با وسعتی حدود  97کیلومترمربع و با  736٬794نفر جمعیت قرار دارد .از طهرف شهمال
محدود به ارتفاعات  1811متری دامنه جنوبی کهوهههای البهرز ،از جنهوب بهه بزرگهراه چمهران
حدفاصل دو راهی هتل آزادی و بزرگراه مهدرس و پهل آیهتاهلل صهدر و از غهرب بهه اراضهی
رودخانه درکه و از شرق نیز به انتهای بزرگراه ارتش – کارخانه آسهفالت و منبهع نفهت شهمال
شرق تهران محدود میشود .موردمطالعه این تحقیهق بانهک مههر اقتصهاد اسهت .ایهن بانهک در
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منطقه یک  3شعبه دارد .نقشه زیر شعب بانک مهر اقتصاد و دیگر بانکهای رقیب را در منطقه
یک نشان میدهد:

نقشه  .1الیه محالت منطقه یک و شعب بانک

استفاده از روش سیستمهای اطالعات جغرافیایی
از قابلیتهای  GISبرای حل مهدل حهداکثر پوشهش وزندار بها پوشهش جزئهی اسهتفاده شهده
است .به این ترتیب که برای حل این مدل اطالعات مورد نیاز شامل درصدهای پوشهش ،نقها
بالقوه و مقادیر زیرمعیارها در هر گرید از  GISاستخراج شد و ماتریس درصد پوشش جزئهی
برای استفاده در مدل حداکثر پوشش بدست آمد .به منظور آمهادهسهازی اطالعهات مهورد نیهاز
مراحل زیر طی شد .گریدبندی  811*811مترمربع که با نظهر خبرگهان در نظهر گرفتهه شهد بهر
روی الیه محالت منطقه یک اعمال شد و خروجی آن به صورت  121گریهد مشهخص شهد و
مرکز ثقل آنها تعیین گردید .به دلیل محرمانه بودن اطالعات بانهک نقشهه گریدبنهدی حهذف
شده است .محدوده خدمتدهی شعب بانک با نظر خبرگان  1111متر تعیین شد .به مرکز ثقهل
هر گرید بافر  1111متر زده شد.

مدل ریاضی
در تحقیقات قبلی که انجام شده (با توجه به بررسهی ادبیهات) وزن یها ضهریب موجهود در تهابع
هدف مدل حداکثر پوشش فقط از الیه جمعیت استخراج میشد ،در مهدل ارائهه شهده در ایهن
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تحقیق از وزن تمام زیرمعیارها استفاده شد تا بهترین جواب بدست آیهد .در ایهن قسهمت مهدل
حداکثر پوشش با در نظر گرفتن پوشش جزئی که یکی از بسطهای مدل حهداکثر پوشهش بهه
طور کامل تشریح میشود .در این مدل بهه دلیهل دخیهل کهردن وزن تمهام زیرمعیارهها در تهابع
هدف اسم وزندار به مدل اضافه شد.

مدل حداکثر پوشش وزندار با پوشش جزئی
در اغلب کاربردهای عملی مساله مکانیابی حداکثر پوشش هم ناحیه تقاضا و ههم مکهانههای
شدنی خدمتدهندهها به صورت مجموعههای گسسته تعریف میشوند .در مواردی که ههر دو
و یا یکی از مجموعهها پیوسته باشند ،به طور معمول از طریق اضافه کردن شهبکه جغرافیهایی از
بلوکها 1روی مجموعه پیوسته و اختصها

دادن یهک نقطهه واحهد در ههر بلهوک بهه عنهوان

نماینده آن بلوک ،مجموعه پیوسته را به مجموعه گسسته تبدیل مهیکننهد .در نتیجهه مسهاله بهه
صورت مساله پوشش گسسته بیان میشود و با استفاده از تکنیکهایی مانند الگوریتم ابتکهاری
حریصانه ،آزادسازی الگرانژ و ...حل میشود .گرچه فرآیند گسستهسازی منجر بهه محاسهبات
بسیار سادهتری در پوشش میشود ولی این فرآیند باعث بهروز خطاههایی در تهابع ههدف و در
نتیجه راهحل بهینه میشود ).(Alexandris & Giannikos, 2010
در مدل حداکثر پوشش کالسیک فرض بر این است کهه تقاضها در مرکهز ثقهل یهک ناحیهه تقاضها
متمرکز است .در نتیجه اگر مرکز ثقهل یهک ناحیهه خها

داخهل محهدوده خهدمت حهداقل یهک

خدمت دهنده (شعبه بانک) باشد ،کل ناحیه پوشش داده شده در نظهر گرفتهه مهیشهود در صهورتی
که ممکن است این طور نباشد (شکاف پوشش) ).(Alexandris & Giannikos, 2010
الکسههاندریس و گیههانیکس ) (Alexandris & Giannikos ,2010در سههال  2111در
تحقیقی نشان دادند که نتایج مدل حداکثر پوشش MCLP 2با تعریف فضای تقاضا (پیوسهته،
گسسته ،نقطه و ناحیه) تغییر میکنند کهه باعهث شهکاف پوشهش 3مهیشهود .آنهها یهک مهدل
1 -Grid of blocks
)2 -Maximal Covering Location Problem (MCLP
3 -Coverage Gap

مطالعات مدیریت صنعتی – سال پانزدهم ،شماره  ،74زمستان 69

12

برنامهریزی عدد صحیح IP 1بر اساس نوع تقاضا (اشیا فضایی و نه تک نقطهه) معرفهی کردنهد.
اشیا فضایی با  GISتعیین شدند .در مدل ارائه شده نشهان داده شهد کهه بها تعهداد شهعب کمتهر
جواب بهتری نسبت به مهدل حهداکثر پوشهش کالسهیک بدسهت مهیآیهد و همچنهین شهکاف
پوشش به طور قابلتوجهی کم میشود.

مدل حداکثر پوشش با پوشش جزئی (Alexandris & :MCLP-SO22
)Giannikos, 2010
رابطه 1

∑
Subject to :

رابطه 2

∑

رابطه 3

∑

رابطه 7

∑

رابطه 9
رابطه 9
رابطه 4

تشریح مدل ،متغیرها ،پارامترها ،تابع هدف و محدودیتها
تابع هدف (رابطه  )1مجموع وزنی ناحیههای تقاضای پوشش داده شهده بهه صهورت کامهل یها
جزئههی را حههداکثر مهیکنههد .رابطههه  2نشههان مههیدهههد کههه اگههر

باشههد ،ناحیههه تقاضهها

حداقل با یک شعبه به طور کامل پوشش داده شده اسهت .رابطهه  3تعهداد شهعب بهالقوه را
1- Integer Programming (IP) model
)2 -Maximal Covering Location Problem with Spatial Objects (MCLP-SO2
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مشخص میکند .رابطه  7بیان میکند که اگهر

63

حهداقل بها θ

باشهد ،ناحیهه تقاضها

یا به طهور

شعبه به طور جزئی پوشش داده شده است .رابطه  9نشان میدهد که ناحیه تقاضا

کامل و یا به طور جزئی پوشش داده میشود (نه هر دو و فقط یکهی) .رابطهه  9و  4متغیرههای
صفر و یک مساله را نشان میدهند .اندیس ،پارامتر ،مجموعه و متغیرهای تصمیم در جهداول 2
تا  9توضیح داده شدهاند:
جدول  .2اندیسها

نماد

اندیس
نواحی تقاضا (مشتری)

I

مکانهای کاندیدا شده (شعب بالقوه)

J

جدول  .3پارامترهاي مدل

نماد
b

پارامترهاي مدل
حداقل درصد پوشش قابلقبول در محدوده ][0,100
حداقل تعداد شعب پوشش جزئی موردنیاز برای پوشش کامل
پوشش کامل یا عدم پوشش کامل ناحیه تقاضا
پوشش کامل ناحیه تقاضا

با شعبه واقع شده در j

با شعبه واقع شده در  j

در غیر ایهن صهورت


فاصله استاندارد برای ناحیه تقاضا
سود (اهمیت) پوشش کامل ناحیه تقاضا

(میتوانهد بها جمعیهت ناحیهه تقاضها

برابهر

باشد).
سود (اهمیت) پوشش جزئی ناحیه تقاضا
پوشش کامل ناحیه تقاضا

)

با حهداقل شهعبه (نسهبتی از سهود (اهمیهت)
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جدول  .4مجموعهها

نماد

مجموعه
مجموعه نواحی تقاضا

i

مجموعه همه مکانهای کاندیدا شده

j

مجموعه مکانهایی که میتوانند ناحیه تقاضا

)N(i

را پوشش دهند.

مجموعه مکانهای کاندیدا شهده  jکهه بهه طهور جزئهی ناحیهه تقاضها

را در حهداقل W(i) θ

پوشش میدهند (در کمتر از .)%111

جدول  .5متغیرهاي تصمیم مدل

نماد

متغیرهاي تصمیم
جایابی یا عدم جایابی یک شعبه در
در غیر این صورت 

ایجاد شعبه 

پوشش یا عدم پوشش ناحیه تقاضا
پوشش ناحیه تقاضا

با حداقل یک شعبه 

در غیر این صورت 

پوشش جزئی یا عدم پوشش جزئی ناحیه تقاضا
پوشش جزئی ناحیه تقاضا

در این مدل

با حداقل  θشعبه 

و مجموعههای ) N(iو

در غیر این صورت 

بها  GISتعیهین مهیشهوند .همچنهین از GIS

برای تعیین سطح پوشش بدست آمده استفاده میشود .بهرای بهه دسهت آوردن نتهایج معنهیدار
باید اندازه گرید کمتر از محدوده خدمت در نظر گرفته شود .با تغییر پارامترهای  ، ،bانهدازه
گرید و تعداد شعبی که باید جایابی شوند ،میتوان سناریوهای مختلفی برای حل مدل تشهکیل
داد.
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روش حل
پارامترهای مدل
در این قسمت پارامترهای مورد نیاز برای حل مدل ،میزان و نحوه تعیین آنها تشریح میشوند.

محدوده پوشش
پارامتری است که بیانکننده مسافت استاندارد برای خهدمتدههی و پوشهش متقاضهیان توسهط
بانک است .برای به دست آوردن مقدار این پارامتر ابتدا با مدیران و کارشناسان بهانکی سهپس
از اساتید و کارشناسان متخصص در این حوزه و همچنین از مرور ادبیات و اطالعات استاندارد
بانکی استفاده و مقدار  1111متر در نظر گرفته شد.

درصد پوشش
دو ماتریس پوشش  111درصد (پوشش کامل) و پوشش ( ]91 ،111درصد (پوشش جزئی) از
 GISگرفته و دو ماتریس صفر و یک تشکیل شد .به این صورت کهه بهرای مهاتریس پوشهش
کامل اگر پوشش  111درصد بهود عهدد یهک و در غیهر ایهن صهورت صهفر و بهرای مهاتریس
پوشش جزئی نیز اگر پوشش  91درصد به باال بود مقدار یک و اگهر کمتهر از  91درصهد بهود
مقدار صفر در نظر گرفته شده میشود.

وزن پوشش جزئی
وزن یا اهمیت پوشش جزئی نسبت به پوشش کامل (ضریب  1/49 )αتعیین شد.

مقادیر زیرمعیارها
برای تعیین مقادیر تمام زیرمعیارها در هر  121گرید از  GISاسهتفاده شهد .بعضهی از گریهدها
شامل چند پلیگون هستند برای رفع این مشکل مقدار هر زیرمعیار بر مسهاحت گریهد (971111
مترمربع) تقسیم و بعد میانگین این اعداد گرفته شد .در نهایت وزن هر زیرمعیار در عهدد نههایی

مطالعات مدیریت صنعتی – سال پانزدهم ،شماره  ،74زمستان 69

19

بدست آمده ضرب شد و میانگین آنها بدست آمد و وزن نهایی بهرای ضهرب شهدن در متغیهر
پوشش برای تابع هدف مدل بدست آمد .زیرمعیارهای معیار جمعیت و زیرمعیار شعب خهودی
به صورت مستقیم و بقیه زیرمعیارها با تاثیر منفی به تابع هدف وارد شدند.

تعداد شعب
تعداد شعب قابل بازگشایی با نظر کارشناسان و بها توجهه بهه بیشهترین و کمتهرین تعهداد شهعب
بانکهای رقیب در منطقه یک 8 ،و  31در نظر گرفته شهدند .در ایهن مهدل بایهد تعهداد شهعب
برای پوشش جزئی را نیز تعیین کرد که مقدار این پارامتر  2شعبه انتخاب شده است.

نتایج و یافتهها
ابتدا معیارها و زیرمعیارها تعیین و سپس وزن آنها محاسبه شهدند .مقهادیر تمهام زیرمعیارهها در
هههر گریههد ( 121گریههد روی منطقههه یههک) از  GISگرفتههه شههد .وزن هههر زیرمعیههار در مقههدار
متناظرش ضرب شد و میانگین آن هها بدسهت آمهد و وزن نههایی بهرای ضهرب شهدن در متغیهر
پوشش برای تابع هدف مدل بدست آمد .قبل از حل مدل مختصات  121گرید بر حسب متر با
قابلیتهای  GISمشخص شدند .در آخر مدل برنامهریزی ریاضی با  393متغیهر صهفر و یهک،
 122محهههدودیت 121 ،ناحیهههه تقاضههها 121 ،نقطهههه بهههالقوه ،بهههافر  1111متهههر،
،b=50%

،

 8 ،و  31شعبه نوشته و در نرمافزار  GAMSحل شهد .نتهایج (جهدول )9

به شرح زیر بدست آمد .به دلیل محرمانه بودن اطالعات بانک مختصهات جغرافیهایی ،محلهه و
آدرس دقیق افتتاح شعب حذف شدهاند.
جدول  .6نتایج نهایی مدل

S=2 , z=6556677.033 , buffer=6000m , ϴ=8 , b=50% , α=0.75 ,
xj:6,…,686 , yi:6,…,686 , vi:6,…,686
Grid ID
67

xj
x67

60

x60
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67

73

x73

26

x26

606

x606

605

x605

666

x666

667

x667

S=30 , z=5537628.676 , buffer=6000m , ϴ=8 , b=50% , α=0.75 ,
xj=6,…,686 , yi=6,…,686 , vi=6,…,686
xj
Grid ID
x8
8
7

x7

60

x60

66

x66

67

x67

80

x80

87

x87

83

x83

60

x60

63

x63

67

x67

50

x50

53

x53

73

x73

77

x77

72

x72

76

x76
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18
76

x76

28

x28

26

x26

27

x27

30

x30

33

x33

37

x37

606

x606

605

x605

602

x602

666

x666

667

x667

663

x663

نتیجهگیری
با توجه به نیاز اعالم شده از سوی مدیران بانهک ،ههدف از ایهن تحقیهق جایهابی شهعب جدیهد
بانک در منطقه یک در نظر گرفته شد و همچنین چون مناطق فعلی سه شعبه در مکهان مناسهبی
قرار دارند .لذا مکانهای جدیدی برای افتتاح شعب جدید پیشنهاد شدند.
در مقایسه با تحقیق ات پیشهین وزن متغیهر پوشهش در تهابع ههدف مهدل حهداکثر پوشهش فقهط
جمعیت در نظر گرفته میشد .مدل ارائه شهده در ایهن تحقیهق وزن تمهام زیرمعیارهها را نیهز در
مدل دخیل کرده است تا جوابهای منطقیتری بدست آیند .مدل مساله با توجه به کمتهرین و
بیشترین تعداد شعب بانکهای رقیب در منطقه یک مدل حل شد تا مهدیران بتواننهد بها مقایسهه
نتایج و استراتژیهای تعیین شده در خصو

گسترش فیزیکی شعب خود در منطقه یک شههر

تهران ،بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.
تعداد شعب الزم برای این تحقیق بها نظهر خبرگهان ،کارشناسهان و مهدیران بانهک تعیهین شهد،
پیشنهاد میشود این پارامتر با روشهای علمی نیز انتخاب شهود و نتهایج بها ههم مقایسهه شهوند.

استفاده از مدل حداکثر پوشش وزندار با پوشش جزئی و سیستم اطالعات جغرافیایی ...

63

پیشنهاد میشود مدلی طراحی شود که معیارهای مالی نظیر قیمت زمین در منطقه را نیز در نظهر
بگیرد .به منظور تطبیق نتایج به دست آمده از مدل ارائه شده در مکانیابی شهعبهههای بانهک بها
واقعیات موجود در منطقه موردمطالعه ،پیشنهاد میشود نقشه کهاربری اراضهی تهیهه و نتهایج بهه
دست آمده از مدل مذکور در نقشه ارزشگذاری نهایی منعکس گردد.
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