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بـه  ت یـ ن اهمیل ایدل ز بهیبر مکان ن یعلوم مبتن .است ياقتصاد يت بنگاههایانتخاب مکان از عوامل مهم در فعال       

ک یـ ز به عنوان ین يبانکدار .هستند بوده و ها بنگاهت یانتخاب مکان فعال ن ویینه تعیبه يک هایوتکن ها روشه یدنبال ارا

وحـداقل نمـودن    ییوکـارا  یجهت حـداکثر نمـودن پوشـش خـدمات     یعلم يها روشبه دنبال استفاده از  يت اقتصادیفعال

 ین هـدف را در طـ  یـ از ا یک بخشـ یـ الکترون يفـن آور  يهااز کاربرد یکی نبه عنواپرداز، خود يدستگاهها .هاست نهیهز

م یل تصـم یـ تحل کـرد یبا اسـتفاده از رو  يک پژوهش کاربردیحاضر به عنوان  ي مطالعه .ر محقق ساخته استیاخ يها سال

بانـک   خـود پـرداز   يدسـتگاهها  یابیـ در مکـان   ینیه چارچوب نویبه ارا TOPSISک یو تکن AHP يریبکارگ و يریگ

حاضـر   يهـدف مطالعـه   ،پـرداز خود ياد استقرار دستگاههایز يها نهیبا توجه به هز .در شهر بوشهر پرداخته است صادرات

 يارهـا یمع .باشـد یمـ  ها دستگاهن یا یو خدمات رسان ییش کارایمکان به منظور افزا نیتر مناسبانتخاب  يبرا یه روشیارا

 اسـتخراج و صـادرات  شعب منتخب بانک ران یمد نظرات خبرگان و و کشورهار یبراساس مطالعات مشابه سا يریم گیتصم

و  AHP يهـا  کیـ تکناز  يریـ گبا بهره ،مسالهدر خاتمه  .دیگرد ییمطلوب استقرار شناسا يگاههایجا ق اطالعات،یبا تلف

TOPSIS، دین گردییمورد مطالعه تع يمحدوده يجهت پوشش تقاضا ها دستگاهتقاط استقرار  نیتر مناسب.  

  

   TOPSIS کی، تکنیل سلسله مراتبیروش تحل، خود پرداز يدستگاهها ،یابیمکان  

  

                                                             
  ج فارسی، دانشگاه خلیت بازرگانیریارشد رشته مد یکارشناس يدانشجو. 1
  ج فارسی، دانشگاه خلیت صنعتیریارشد رشته مد یکارشناس يدانشجو. 2
  ج فارسی، دانشگاه خلیت بازرگانیریارشد رشته مد یکارشناس يدانشجو. 3
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کاري که قبل از نصب دستگاه خودپرداز خارج شعبه باید انجـام داد، شناسـایی محـل     نیتر مهماولین و به تعبیري        

اما باید اذعان نمود  باشد یمستقرار یک دستگاه خودپرداز، خدمت بزرگی به شهروندان ا. باشد یممناسبی جهت نصب آن 

 يهـا  مکـان  تـوان  یمـ با رعایت اصول کارشناسـی و بازاریـابی   . اي نسبتا سنگین نیز براي بانک به همراه داردکه هزینه

فع نماید و با توجه به کارمزدتراکنشهاي انجام پرترددي را براي این منظور مشخص نمود که نیاز بسیاري از مردم را مرت

بلکه به مرحله سودآوري نیز  شده، درآمد خوبی نیز عاید بانک گردد و نه تنها تمامی هزینه هاي بانک پوشش داده شود

دسـتگاه را در   تـوان  یمبه همین ترتیب، با عدم رعایت قواعد کارشناسی جهت مکان یابی محل نصب خودپرداز،  .برسد

متأسفانه این اتفاق براي برخی از دستگاه . مراجعه نموده و از آن استفاده نمایند جایی قرار داد که به ندرت مردم به آنجا

در جاهـاي بسـیار دور از دسـترس عمـوم      هـا  دستگاه هاي خارج از شعبه در داخل کشور افتاده است و بعضا شاهد نصب

 هـا  آنهاي مضاعفی از جهت نگهداري و پشتیبانی و هم هزینه شود یمالی براي بانک ماین امر هم باعث زیان . هستیم

در حالی که کشور ما طبق استانداردها، احتیاج اساسی بـه   (Philip, Morrison, & O’Brien, 2001) .دینما یمتحمیل 

  .استقرار انبوهی از دستگاه هاي خودپرداز دارد

 

خودپرداز اشـاره   ياستقرار دستگاها یابی، مکانیابیبه انواع مسائل مکان یات موضوعیمقاله ابتدا در بخش ادبن یدر ا      

خودپرداز مطرح  يس شعب استقرار دستگاهایتاس يک مکان برایموجود جهت انتخاب  يهااریپس از آن، مع. شده است

  .شد
  

 کیمنطقه در ابتدا از تکن کیشعبه بانک در  سیمناسب تاس ارهايیمع نییتع از پس یابیحل مساله مکان براي        

س یرئ 5ز نظرات ا یموجود، بازتاب يهاسهیمقا. استفاده شد دیبه مناطق کاند یدهتیبراي اولو یمراتب سلسله لیتحل

در  .مورد استفاده قرار گرفته است ين عددیانگیبه عنوان کارشناسان مشاور است که به صورت م شعبه بانک صادرات

 ررقبا، فاصله از مراکز جذب سف ،کیتراف یار اصلیمع 4باتوجه به شهر بوشهر،  شده نییتع شیمنطقه از پ 10روش  نیا

 TOPSIS ربا ابزاگر ید کبارین یدر ادامه هم .میکرد يبندرتبه یتیار جمعیو مع) يالت وخدمات شهریبه تسه یدسترس(

 کیعنوان  به با کمک ابزار یسلسله مراتب ندیمساله را با استفاده از اطالعات موجود در فرآ کار نیانجام ا م،یحل کرد

  .ردیمورداستفاده قرار بگ تواندیدو روش م نیا سهیمرجع مقا
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 بوشهر ه مورد مطالعه شهریناح يم بندیتقس -1 شکل

 
 :(ATM ) 

 انجـام  را بانکـداري  اصـلی  وظـایف  از بسیاري و کرده عمل بانک شعبه یک عنوان به تواند یم ATM ماشین یک      
 توانمی که يا گونه به، گرفت خواهد انسانی انجام نیروي مداخالت حداقل با مبادالت از عظیمی بخش آن طی که دهد

 هـاي  دسـتگاه  پیرامـون  کـامپیوتري،  خـدمات  عصر در جهان سراسر يها بانک گذاري سرمایه نیتر بزرگ از یکی گفت

  .(Moutinho & Brownlie,2003) است بوده پول توزیع و خودپرداز

  

 و مشـخص  اجرایی روال یک انجام با معین فعالیت یک انجام براي مناسب مکان تعیین از است عبارت یابی مکان    

  . (Fen Li, 2007)نآ بر مؤثر فاکتورهاي و معیارها به توجه با
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ت یک سایه و یک ناحیانتخاب  يق برایمناسب و دق يارهایانتخاب مع یابیند مکانیمراحل در فرآ نیتر مهماز  یکی      

موجـود در   يا وتفـاوت هـا  هـ با در نظر گرفتن شباهت و صورت، ج مطالعاتینتا يبر مبنا .باشدیه مین ناحیمناسب در ا

  :نمود خالصه 1ارها وعوامل موثر را به شرح جدول یمع توان یم، يخدمات شهر

 
  خودپرداز ياستقرار شعب دستگاهاک مکان جهت یمربوط به انتخاب  يار هایمع -1جدول 

  

 انتخـاب  منظـور  بـه  که دارد مسئله اشاره حل از رویکردي به و است ریاضی مدلهاي از چندشاخصه يریگمیتصم       

 .هستند معروف کاربرد سهولت به MADM4 يها روش. ردیگ یم استفاده قرار مورد گزینه محدودي تعداد از گزینه یک

 آلایـده  يهـا  حـل  راه تعریف ،)آلایده حلراه به تشابه با ترجیحات کردند منظم روش( TOPSISروش  زیربنایی منطق
 .باشـد  داشته آلایده حلراه تا را فاصله ترینکوتاه منتخب گزینه که است بر این آن مبناي و بوده منفی آلایده و مثبت

 يهـا  ارزش مشـابه  بـه ترتیـب   شـاخص،  يها ارزش تمامی آن در که است فرضی حلیراه منفی، و مثبت آلحل ایدهراه

 در بهتـرین ارزشـهاي   از ترکیبـی  مثبـت  آلایده حلراه خالصه طور به. باشد داده پایگاه در مینیمم و ماکزیمم شاخص
. (Schemnner, 1994) اسـت  معیارهـا  دسـترس  قابـل  ارزشهاي بدترین شامل منفی آلایده حلراه و معیارها دسترس

 .کنـد  یمـ  تبدیل ساده مراتبی سلسله سیستم به را پیچیده گیري تصمیم کرده، ترکیب را کارشناسان نظرات AHP روش

 شـود  یمـ  انجـام  نسـبی،  اهمیـت  بررسـی  منظـور  به مقیاس حسب بر ارزیابی روش زوجی، مقایسات از استفاده با سپس

(Tolga & Demircan, 2005).  

                                                             
٤ - Multiple-criteria decision-making 

  هااریر معیز  هااریمع

  سفر جذب مراکز از فاصله

 التیتسه به یسترسد(

  )يوخدمات شهر

د یـ مراکـز خر  پزشـکان،  ساختمان و آموزشی مراکز ،هابیمارستان ،هاپارک ،توریستی ،اداري ،تجاري مراکز

  ...و  ياد محلهی، مراکز خری، مراکز عمده فروشیفروشگاه

 يابانهـا یخ ،ن، بزرگراهیادیت چهارراها، میوقعم ،مختلف عرضهاي و مختلف سرویس سطح با هايخیابان  کیتراف

  ...ک ویحجم تراف ک و دوطرفه،ی

  ...رامد و د ،الت، شغلیطح تحصس) ه، تعداد مغازعداد خانهت( شراکم، مساحت تحت پوشت ،تیجمع  جمعیت

  ب یهمنام و رق يا عدم وجود خودپردازهایجود و ،رهمنامیهمنام و غ يا عدم وجود بانکهایوجود   رقبا

 اطـراف  ممنوع ادارات محدوده و اماکن توریستی( یتیو امن یانتظام يحدودهام ،يتوسعه شهر يهاطرح  ن و مقرراتیقوان
  ...و يحدوده خدمات شهرم ،)ها آن
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AHP
ران بانک به صورت پرکردن پرسشنامه بوده است که پس از پرکردن یاز مد یکار به صورت نظرسنجروش       

 يت بندیبه کار گرفته شده تا اولو AHPند یو فرا گرفته شده است ين عددیانگیم ،سیرئ 5ن یپرسشنامه از نظرات ا

. دید بدست آیکاند يهامکان

AHP

  سیستم يسازگار-3 نمحاسبه وز-2 یساختن درخت سلسله مراتب -1

  

  یدرخت سلسله مراتب -2 شکل

ها مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجی مقایسه و وزن آن عناصر هر سطح نسبت به عنصر ،یوزن نسبدر    

  .دیآیبدست م ینسب يهاوزن نهایی هر گزینه با تلفیق وزن قیهم، از طر وزن مطلق .گرددیممحاسبه 

  .میکنیرا با هم جمع م ها ستونک از یر هر یمقاد: اولگام 

  .زه شودیس نرمالیم تا ماتریکنیم میدش تقسوبر جمع ستون خ یسه زوجیس مقایهر عنصر در ماتر: گام دوم

 .میآوریزه بدست میس نرمالین عناصر در هر سطر از ماتریانگیم: گام سوم

 .باشدین میمت زمیار قیها براساس معمکانن یب یسه زوجیس مقاینشان دهنده ماتر - 3جدول 
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  کیها از لحاظ ترافمکان یسه زوجیس مقایماتر -3جدول 

 منطقه 10 منطقه 8منطقه  7 منطقه 3 منطقه

5 

 منطقه 1منطقه  6منطقه 

2 

   9 منطقه 4 منطقه

  9منطقه   1  4/1  2/1  6/1  5/1  3/1  4/1  9/1  4/1  3/1

 4منطقه   4  1  2  6/1  5/1  3/1  2/1  7/1  2/1  3/1

 2منطقه   2  2/1  1  9/1  7/1  7/1  4/1  9/1  4/1  3/1

 1منطقه   6  6  9  1  2  3  5  6/1  4  5

 6منطقه   5  5  7  2/1  1  2  4  5/1  5  6

 5منطقه   3  3  7  3/1  2/1  1  3/1  9/1  4/1  2/1

 10منطقه   4  2  4  5/1  4/1  3  1  6/1  2/1  3/1

 8منطقه   9  7  9  6  5  9  6  1  7  8

 7منطقه   4  2  4  4/1  5/1  4  2  7/1  1  2/1

 3منطقه   3  3  3  5/1  6/1  2  3  8/1  2  1

  جمع کل  41  4/117  2/93  3/3214  4/3301  2/521  12/280  5/11478  4/83  6/134

  

  .باشدیت موجود در مناطق میجمع اریها براساس معن مکانیب یسه زوجیس مقاینشان دهنده ماتر - 4جدول 

  
   یتیجمع ها از لحاظمکان یسه زوجیس مقایماتر -4 جدول

 منطقه 2 منطقه 1منطقه  6منطقه  5 منطقه 10 منطقه 8منطقه  7 منطقه 3 منطقه

4 

   9 منطقه

  9منطقه   1  9/1  6/1  9/1  4/1  6/1  6/1  9/1  4/1  6/1

 4منطقه   9  1  6  9/1  6/1  7/1  4/1  9/1  6  2

 2منطقه   6  6/1  1  7/1  4  5  2  9/1  3/1  5/1

 1منطقه   9  9  7  1  9  9  8  2  6  3

 6منطقه   4  6  4/1  9/1  1  3  4/1  9/1  4/1  5/1

 5منطقه   6  7  5/1  9/1  3/1  1  6/1  9/1  5/1  6/1

 10منطقه   6  4  2/1  8/1  4  6  1  7/1  2  3/1

 8منطقه   9  9  9  2/1  9  9  7  1  9  6

 7منطقه   4  6/1  3  6/1  4  5  2/1  9/1  1  3/1

 3منطقه   6  2/1  5  3/1  5  6  3  6/1  3  1

  جمع کل  60  1/665  6/1927  1/3238  12/441  1/1861  12/268  126/501  6/1682  3/402
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 یدسترس يارهایمع د نسبت بهیکاند يهامکان یسه زوجیبه علت تشابه محاسبات از آوردن چهار جدول مربوط به مقا

  .شده است ي، خودداررقبا، يالت وخدمات شهریتسه به

  م هر عنصر به جمع هر ستون و محاسبه متوسط هر سطریتقس

  

  کیترافار یها بر اساس معوزن مکان -5جدول 

ط
وس

مت
طر

س

 3 منطقه
 منطقه

7 

 منطقه

8 

 منطقه

10 
 1منطقه  6 منطقه 5منطقه 

 منطقه

2 

 منطقه

4 
 9 منطقه

  9منطقه   0,025  0,01  0,03  0,02  0,03  0,01  0,01  0,05  0,01  0,02  0,0215

 4منطقه   0,1  0,01  0,02  0,02  0,03  0,01  0,02  0,05  0,03  0,02  0,031

 2منطقه   0,1  0,02  0,03  0,01  0,02  0,01  0,01  0,1  0,01  0,02  0,033

 1منطقه   0,15  0,22  0,22  0,1  0,2  0,15  0,2  0,1  0,2  0,2  0,174

 6منطقه   0,12  0,2  0,17  0,05  0,1  0,1  0,2  0,05  0,25  0,3  0,154

 5منطقه   0,1  0,1  0,12  0,04  0,1  0,1  0,02  0,1  0,01  0,02  0,071

 منطقه  0,17  0,1  0,05  0,03  0,03  0,12  0,04  0,05  0,04  0,02  0,065

10 

 8منطقه   0,22  0,3  0,2  0,7  0,44  0,28  0,25  0,4  0,3  0,33  0,342

 7منطقه   0,1  0,01  0,1  0,01  0,03  0,1  0,1  0,05  0,05  0,03  0,07

 3منطقه   0,1  0,03  0,05  0,02  0,02  0,1  0,15  0,05  0,1  0,05  0,067

جمع   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

  

م شده و مقدار یس بر جمع کل تقسیماتر يهاهیتک دراها جمع زده شد تکستون ینکه تمامیپس از ا - 5در جدول 

ار یها بر اساس معب وزن مکانین ترتیشود، به ایز محاسبه میم، و متوسط هر سطر نیاحاصل را وارد جدول کرده

  .دیآیبدست م کیتراف
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  یتیجمعار یها بر اساس معوزن مکان-6جدول 

  متوسط
 منطقه

3 

 منطقه

7 

 منطقه

8 

 منطقه

10 
 5منطقه 

 منطقه

6 
 1منطقه 

 منطقه

2 

 منطقه

4 

 منطقه

9 

  

  9منطقه   0,03  0,01  0,01  0,04  0,01  0,015  0,01  0,03  0,01  0,01  0,0175

 4منطقه   0,15  0,03  0,31  0,04  0,01  0,015  0,01  0,03  0,24  0,15  0,0985

 2منطقه   0,1  0,01  0,03  0,05  0,1  0,15  0,1  0,03  0,01  0,02  0,06

 1منطقه   0,15  0,21  0,21  0,3  0,25  0,15  0,34  0,5  0,24  0,22  0,257

 6منطقه   0,06  0,12  0,01  0,04  0,03  0,06  0,01  0,03  0,01  0,02  0,039

 5منطقه   0,1  0,2  0,01  0,04  0,03  0,01  0,01  0,03  0,01  0,01  0,045

 منطقه  0,1  0,1  0,02  0,04  0,1  0,15  0,05  0,06  0,1  0,03  0,075

10 

 8منطقه   0,15  0,21  0,27  0,2  0,25  0,15  0,3  0,23  0,34  0,42  0,252

 7منطقه   0,06  0,1  0,1  0,05  0,1  0,15  0,02  0,03  0,04  0,01  0,066

 3منطقه   0,1  0,01  0,12  0,22  0,12  0,15  0,15  0,05  0,1  0,1  0,112

  جمع   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

  

م شده و مقدار یس بر جمع کل تقسیماتر يهاهیتک دراها جمع زده شد تکستون ینکه تمامیپس از ا 6در جدول 

ار یها بر اساس معب وزن مکانین ترتیشود، به ایز محاسبه میم، و متوسط هر سطر نیاحاصل را وارد جدول کرده

 يهااز آوردن چهار جدول مربوط به محاسبه وزن مکان ،محاسباتبه علت تشابه ز ینجا نیدر ا .دیآیبدست م تیجمع

 .شده است ي، رقبا، خودداريالت وخدمات شهریتسه به یدسترس يارهاید نسبت به معیکاند

  ارهایمع یسه زوجیس مقایماتر -7جدول 

الت یتسه به یدسترس

  يوخدمات شهر

    کیتراف  یتیجمع  رقبا

  کیتراف  7  3  2  7

  یتیجمع  3/1  1  8  3

  رقبا  4/1  8/1  1  9

الت یتسه به یدسترس  6/1  3/1  9/1  1

  يوخدمات شهر

  جمع کل  24/222  72/545  72/1097  9/235
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م شده و متوسط هر یه بر جمع کل تقسیکه هر درا باشدیرها مایان معیم یسه زوجیس مقاینشان دهنده ماتر 7جدول 

 .باشدیارها میک از معیر در واقع نشان دهنده وزن هر یشود، که جدول زیز بدست آورده میسطر ن

  

  

  :ارهایک از معیوزن هر  -8 جدول
الت یتسه به یدسترس  متوسط سطر

  يوخدمات شهر

    کیتراف  یتیجمع  رقبا

  کیتراف  0,19  0,45  0,33  0,28 0,25

  یتیجمع  0,125  0,18  0,52  0,16 0,197

  رقبا  0,115  0,064  0,07  0,39 0,1278

الت یتسه به یدسترس  0,108  0,093  0,03  0,09 0,0642

  يوخدمات شهر

  جمع کل  1  1  1  1  1

  
  :شده يبندارها به صورت دستهیبر اساس مع ها مکانجدول وزن  -9جدول 

 التیتسه به یدسترس

  يوخدمات شهر
  کیتراف  یتیجمع  رقبا

  

  9منطقه   0,049  0,122  0,136  0,0175

 4منطقه   0,128  0,101  0,128  0,0985

 2منطقه   0,028  0,16  0,15  0,06

 1منطقه   0,144  0,035  0,024  0,257

 6منطقه   0,074  0,141  0,09  0,039

 5منطقه   0,045  0,249  0,232  0,045

 10منطقه   0,058  0,078  0,072  0,075

 8منطقه   0,16  0,043  0,043  0,252

 7منطقه   0,233  0,081  0,073  0,066

 3 منطقه  0,097  0,045  0,039  0,112

  

نجا آورده شده یسهولت در محاسبات در ا يباشد که برایها ماریها بر اساس معدر واقع خالصه شده وزن مکان 9جدول 

  .است
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  :هامکان ییمحاسبه وزن نها -10 جدول

  9منطقه   0,25*0,049  0,197*0,122  0,1278*0,136  0,0642*0,0175 0,054788

 4 منطقه  0,25*0,128  0,197*0,101  0,1278*0,128  0,064*0,0985 0,074579

 2منطقه   0,25*0,28  0,197*0,16  0,1278*0,15  0,064*0,06 0,061542

 1منطقه   0,25*0,144  0,197*0,035  0,1278*0,024  0,064*0,257 0,062462

 6 منطقه  0,25*0,074  0,197*0,141  0,1278*0,09  0,064*0,039 0,060283

 5منطقه   0,25*0,045  0,197*0,249  0,1278*0,232  0,064*0,045 0,092842

 10منطقه   0,25*0,058  0,197*0,078  0,1278*0,072  0,064*0,075 0,043883

 8منطقه   0,25*0,16  0,197*0,043  0,1278*0,043  0,064*0,252 0,070145

 7منطقه   0,25*0,233  0,197*0,081  0,1278*0,073  0,064*0,066 0,087774

 3منطقه   0,25*0,097  0,197*0,045  0,1278*0,039  0,064*0,112 0,04529

  

 2به صورت  8 جدولدر ستون آخر  9منظور هرسطرازجدول نیدهد، که بدیرا نشان م ییروند محاسبات نها 10جدول 

 تیکه نشان دهنده اولو انجام داده 9 لجدو يسطرها یتمام ين کار را برایشود که ایضرب شده و با هم جمع م 2 به

از به عنوان ین امتیشتریبا ب 5منطقه شود یطور که مالحظه مهمان .د استیخودپرداز جد ياستقرار دستگاهاجهت 

احداث  يت آخر برایاز به عنوان اولوین امتیبا کمتر 10منطقه د و یجدخودپرداز  ياستقرار دستگاها يت اول برایاولو

ها و ن مکانیب یسه زوجیمقا يهاسیاد وابسته به ماتریز یلیخ يت بندین اولویا. باشدیمخودپرداز  ياستقرار دستگاها

 .شود يت بندیدر اولو يار عمدهییتواند باعث تغیدر هر وزن م يرییباشد لذا تغیها ماریمع

  

    TOPSIS   

د یـ با TOPSIS بـا  ريیگ میتصم در که گام نیاول میاکرده استفاده قبل بخش در موجود اطالعات از بخش نیا در      

 ضـرب  ارهایمع از کی هر هايوزن رادر هامکان وزن .ارهاستیها بر اساس معجدول وزن مکان ،ردیمورد استفاده قرار گ

  .ر آورده شده استیات در جدول زین عملیکه حاصل ام، یکنیم
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  اریمحاسبه حاصل ضرب وزن هر مکان در وزن هر مع -11جدول 

الت یتسه به یدسترس

  يوخدمات شهر

    کیتراف  یتیجمع  رقبا

  10منطقه  0,01225 0,024034 0,017381 0,001124

 6 همنطق 0,032 0,019897 0,016358 0,006324

 7منطقه  0,007 0,03152 0,01917 0,003852

 8منطقه  0,036 0,006895 0,003067 0,016499

 1منطقه  0,0185 0,027777 0,011502 0,002504

 4منطقه  0,01125 0,049053 0,02965 0,002889

 9منطقه  0,0145 0,015366 0,009202 0,004815

 5منطقه  0,04 0,008471 0,005495 0,016178

 2منطقه  0,05825 0,015957 0,009329 0,004237

 3منطقه  0,02425 0,024034 0,017381 0,001124

 
 جـواب  نیبهتـر  منظور، مثبت آلدهیا .میکنیار استخراج میهر مع يبرا یآل مثبت و منفدهیا 11جدول  از بعد، مرحله در

  .است) اریمع هر براي( هرستون در جواب نیبدتر منظور، یمنف آلدهیا در و است) اریمع هر براي( ستون هر در

  
  یآل مثبت و منفدهیامحاسبه  -12جدول 

الت یتسه به یدسترس

  يوخدمات شهر

    کیتراف   یتیجمع  رقبا

  )+v(آل مثبت دهیا  0,04427  0,0498  0,0348  0,02313

  )-v(یآل منفدهیا  0,00532  0,007  0,0036  0,001575

  

 شـوند، محاسبه  ) -d( یمنف يهاآلدهیو ا )+d( تمثب يها آلدهیازا ها جواب از کی هر یدسیاقل فواصل دیبا آن از پس

در جـدول   *c و -d و +dر یمقـاد . شودیمناطق محاسبه م يبندجهت رتبه *C، یدسین فواصل اقلیباتوجه به ا سپس

  .مشاهده استقابل  6-22
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-d: یدسیاستفاده از روش اقل اده آل بیبا ا ام iنه یفاصله گز
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  یمثبت و منف يها آلدهیازا یدسیاقل فواصل محاسبه -13جدول 

    +C*  d-  d  تیاولو

  10منطقه   0,120174  0,024569  0,169744  8

 6 همنطق  0,113641  0,029221  0,204541  7

 7منطقه   0,115487  0,03256  0,219931  6

 8منطقه   0,079876  0,060349  0,430373  2

 1منطقه   0,07961  0,051585  0,393068  3

 4منطقه   0,100801  0,05574  0,356071  4

 9منطقه   0,052362  0,020341  0,156584  10

 5منطقه   0,052362  0,11384  0,68495  1

 2منطقه   0,102844  0,044143  0,300316  5

 3منطقه   0,109992  0,0224  0,169196  9

  

 .جهت استقرار برخوردار است يت باالتریدارد، از اولو يشتریب *Cتم، هر منطقه که یالگورطبق ، و 14جدول مطابق 

  

AHPTOPSIS 
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 TOPSIS و AHP جینتاسه یمقا -14ل جدو

   TOPSIS ت بایاولو AHPت با یاولو

 5منطقه   5منطقه 

 8منطقه  7منطقه 

 1 منطقه 4منطقه 

 4 منطقه 8منطقه 

 2 منطقه 1منطقه 

 7 منطقه 2منطقه 

 6 منطقه 6منطقه 

 10 منطقه 9منطقه 

 3 منطقه 3منطقه 

 9 منطقه 10منطقه 

  

 به شتریب تفاوت نیا. است متفاوت یکم همبا  AHP و TOPSISج بدست آمده از دو روش ی، نتا14 جدولمطابق       

 یعنـ ی یمنفـ  و مثبـت  يها آل دهیا ابتدا ،بنديرتبه براي TOPSISروش  در .است مربوط روش دو نیا یازدهیامت نحوه

ن یبـدتر  و نیبهتـر  از یدسـ یاقل هـاي فاصله هیناح هر براي سپس شودیم مشخص اریمع هر در جواب نیبدتر و نیبهتر

 هوب ها جواب نیبهتر از فاصله نیکمتر که است هايمنطقه TOPSIS در نهیبه جواب .دیآیم دست به اریمع هر در جواب

 لیتعد ینوع به روش نیا از آمده دست به جواب نیبنابرا. باشد داشته را ها جواب نیبدتر از فاصله نیشتریب طورهمزمان

. باشدیم دور یمنف آلدهیا واز کینزد مثبت آلدهیا به ارهایمع تمام در بایتقر آمده دست به نهیبه جواب یعنی .شده است

 و ها وزن نیب موجود بیترک لیدل به اما باشد فیضع اریبس ارهایمع از یکی در است ممکن نهیبه جواب AHP روش در اما

 از آمـده  دسـت  به جینتا دیشا نرویا از. نشود درنظرگرفته اریمع نیا بودن فیضع ارهایمع ریسا در جواب نیا بودن نهیبه

   .باشند اعتمادتر قابل و تریمنطق يتاحد TOPSIS قیطر

خودپرداز اشـاره   ياستقرار دستگاها یابی، مکانیابیبه انواع مسائل مکان یات موضوعین مقاله ابتدا در بخش ادبیدر ا     

خودپرداز مطرح  يدستگاهاس شعب استقرار یتاس يک مکان برایموجود جهت انتخاب  يهااریمعپس از آن، . شده است

ک جـواب  یدن به یدر رس یار مهمیک مکان نقش بسی يدرست برا يارهایو انتخاب مع یابیمکان يارهایمع یبررس. شد

 .جه مطالعات خواهد کاستیعتبار نتشعب مسلما از ا یابیمکان ينامناسب برا يارهایقابل اعتماد خواهد داشت، انتخاب مع

مشخص خودپرداز  ير دستگاههامناسب جهت استقرا يمکانها TOPSISو  AHPک یاز دو تکن يریگبا بهرهت یدر نها

 يدرانتهـا . باشـد یمسه عملکرد دو روش یمقا يار برایک معیداشتن  ،دو روش نیا ن مساله بایهدف از حل ا. ه استشد
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جـدول  ( میخودپرداز داشته باشـ  يشعب استقرار دستگاها یابینه مکانیدستاورد در زم يک سریرود ین مقاله انتظار میا

14(.  

  

  :کردتوان اشاره یر مین مقاله به موارد زیج مهم در ایاز نتا 

  .ر کندییتغ یعلم به نگاه دیبا یصرفا تجرب نگاهک ی از يخدمات شهر يهاسیسرو یابیران به مکانینگاه مد -1

  .ابدییکاهش م یاحتمال يهانهیهز ،خودپرداز يدستگاهاانتخاب مناسب مکان استقرار با  -2

  .ابدییش می، افزایعلم يهااز روش خودپرداز ياستقرار دستگاها مناسب نانتخاب مکا بادرآمد بانک  -3

هـا و جـذب   ت آنیجه باال رفتن رضـا یان و در نتیبه مشتر یدهسیبهبود سطح سرومنجر به  بمناس نانتخاب مکا -4

  .شودیم ان بالقوهیشتر مشتریب

ک یـ در انتخـاب   یکمتر شدن تعصـبات و نظـرات شخصـ   منجر به  یعلم يهاکمک روشمناسب به انتخاب مکان -5

  .شودیم خودپرداز يدستگاهاد یمکان استقرار جد

و باال رفتن راندمان  خودپرداز ياستقرار دستگاهاکم شدن تعداد شعب ، منجر به یعلم يهاروش يریجه بکارگیدر نت-6

 .شودیم شعب موجود
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