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 چکیده

از ، هیا  توجی  هی  مویعییت و م یات اای آرار  ت     و  شیود   ی فضای شهری محسوب میی ها فعالیت مراکز ترین از مهمو تجاری  مراکز مالی
ایاماد    ،اا آرار مراکز میالی و تجیاری   ةایی م ات ههینشناا هرایدر این مطالع ، . ااتاود وری و موفآیت این مراکز  عواملترین  مهم
 ةچن شاخصی  فین تلفیی  هیا    اایت، در  (RBFNN) تاهع شعاعی ةعصبی هر پای ةای از شب  ک  ش ل تغییریاف  ، RBFLNعصبی  ةشب 

ORESTE  ی و درمادی، رفیاهی  پارام رهای ای صادی و تجاری،  موزشی و فرهنگی، هه اش ة های دو و چن  کالا داده .ش  کار گرف   ه
هی   . عصبی ش د  ةه  عنوات هردارهای چن هع ی وارد شب  ،و تفریحی، اداری، جمعی ی، حمل و دآل و ترافی ی هر اااس شعاع تأثیرگذاری

دوکالای  هیا    RBFLN ةشب د ایج تحآی  . ش  کار گرف   ه غیرههین   ةدآط 03دمود  در شهر تهرات و  ةشعب 93 ،منظور یادگیری شب  
ة شناایایی منیاط  ههینی   هیرای  تیرین کیالس    ه  عنیوات مناای    ،هن ی هار را ها کم رین میزات خطای  موزش و طبآ  033فعات ت رار د
در  کی   دهنی   را تشی یل میی   پیشنهادی اولیی   ةمناط  ههیند ایج این غرهالگری  .ده  دشات می اا آرار مراکز مالی و تجاری( غرهالگری)

ایین فراینی  در شیهر     .شی د   هن ی اولویت ها معیارهای کیفی حاصل از مشاه ات می ادی ORESTE ةن شاخصهن ی چ رتب  ، ها فنادام 
 .این شهر اجرا ش  ةمنطآ 55هر روی هر  تهرات و
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 مقدمه

 ةفلسزف . (01   ص2831بهنیزا   ) غز  انسزاا ا ز    نوعی از مدلسازی م 2های عصبی مصنوعی شبکه

مغز  و   ةهای عمزد  ویژگی  ازی ا   که با مدلهای عصبی مصنوعی این  شبکه های هاصلی محا ب

پنزا  و   علوی) های مفید مغ  را نشاا دهد بتواا مدلی طراحی کرد که اکثر ویژگی  عملکرد آا ةنحو

پردازشزی مزوازی یزا     یاجز ا  بز ر  از  نظامی  مصنوعی شبکة عصبی (.113  ص2830  همکاراا

. انزد  گراف به هم متصل شزد   در یك توپولوژی که  عصبی ا   یا  لول 1نام نورواه ب شد  توزیع

بزین    هزای پیيیزد    که قادر به یادگیری نگاش اند  های ریاضی های عصبی مصنوعی  الگوریتم شبکه

اطالعزات   بنزدی  رد ا قزادر بزه   بود  ی 8تح  نظارت  از طریق آموزش( ها)و خروجی( ها)ورودی

شنا زی الهزام    ها از علم زیس  قوانین آموزش این شبکه. باشند می 1ورودی به روشی بدوا نظارت

های عصبی وجود  انواع مختلفی از شبکه. کنند یادگیری شبکه را تعیین می روشو  شد  ا   گرفته

 .(18و  11   ص2839انعامی  )رند داهای مختلفی  کاربرد خود توانایییك  با توجه به  دارد که هر

های مختلف هوش مصزنوعی بزرای عرضزة     کارگیری شاخه های اخیر  به با وجود اینکه در  ال

  2897شزی،    هاشزمی و آل )ای داشزته ا ز     بهینة خدمات شهری به شهرونداا گسترش ف اینزد  

ای مکزانی انازام گرفتزه    ه ها و متغیر   تحقیقات اندکی دربارة کاربرد این مدل در تلفیق الیه(37ص

هزا و مس سزات مزالی و     ویژ  بانك از طرف دیگر  اهمی  مکاا بهینة ا تقرار مراک  مالی  به. ا  

ای از  هزا  کزه بخزم عمزد      ترین مراک  فعالی  مالی و اعتباری در  طح شهر به عنواا مهم اعتباری

موقعیز    .کنزد  مزی    برر زی ایزن موضزوع را ضزروری    اند فضای شهری را به خود اختصاص داد 

هزای   گیری شود و نقم مهمی در تصمیم از مهمترین عوامل یك واحد تااری محسوب می  مکانی

بسیاری از پارامترهای بزازار  بر و  ردبازار و یا حذف واحد تااری دا ةنظیر تأ یس  تو ع راهبردی

                                                           
1. Artificial Neural Network 

2. Neuron 

3. Supervised learning 

4. Unsupervised 



   092         ...  برای شناسایی مکان بهینة استقرار مراکز ORESTEو فن چندشاخصة  RBFLNعصبی   تلفیق شبکة  

 

 

  مس سزه و نیزل بزه    گیری بهینه در موفقیتصمیم .(2833قربانی  )دارد مانند عرضه و تقاضا تأثیر 

مزالی   خزدمات مالی یا  ةانتخاب اشتبا  محل ا تقرار مس س. ا  اهداف آا و جلب مشتریاا مسثر 

  دیگزر  و ممکزن ا ز  در رقابز  بزا مس سزات      شزود  بازد  منار میها و کاهم  اف ایم ه ینه به

هزای   بانزك  ةبزا رشزد و تو زع     هزای اخیزر   در  ال. ناپذیری به همرا  داشته باشد های جبراا زیاا

تسزل  بزر    و بزرای جزذب منزابع بیشزتر     ها خصوصی و مس سات مالی و اعتباری  رقاب  میاا آا

مطلوبی  محل ا تقرار مکزانی مس سزات   . داردای  های مسثر بر تاهی  منابع مالی اهمی  ویژ  مسلفه

جزه بزه   در کنار تو. ا  مهم در اف ایم قدرت مس سات مالی در جذب منابع مالی  ای مسلفه  مالی

دادا  زیزاا بانزك و ازد ز    بزه  ممکزن ا ز      ری ی هر گونه اشتبا  در انتخاب و برنامه  این نکته

خدمات بزه   عرضةمکاا خدمات بهینه انتخاب شود تا ضمن  باید  رو از این .شود منار میمشتری 

مکزاا   و ظرفیز    انزدازی برخزوردار شزود    از باالترین می اا بازدهی در برابزر ه ینزه را     مشتریاا

ترین دلیل اهمی  مکانی ا تقرار شعب مس سات  مهم. کار گیرد بهدر باالترین حد ممکن را ا تقرار 

شزود  جبزراا    مکزانی ناشزی مزی    هزای  که از تصزمیم  ا   های ثاب  بلندمدتی گذاری  رمایه  مالی

(. 1  ص2831فزوکردی   ) از انتخاب جایگا  نامنا ب بسیار دشوار خواهد بزود  ناشیهای  خسارت

دارد  نقم مهمزی ها  گیری در تصمیم  اطالعات جغرافیایی با دخال  دادا عوامل مسثر مکانی ة امان

هزای   هزای بزالقو  و مسزتعد فعالیز      انتخزاب مکزاا   بزرای بندی اقتصادی شهر  پهنه به کمك آا و

 موفقیز   شزود    پزذیر مزی    امکزاا ها و مس سات مزالی و اعتبزاری    ویژ  بانك به  اقتصادی و تااری

 . ا  آیند   های راهی برای تصمیم ةو نقش  مس سات را به دنبال دارد

در شنا زایی مکزاا بهینزة     RBFLNعصزبی   ةهدف کلی این تحقیق برر ی می اا کارایی شزبک 

ORESTEمراک  مالی و تااری در ارتباط با فن چندشاخصة 
 .ا   2

                                                           
1. Organisation, Rangement Et Synthese de donnees Relationnelles َ
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 تحقیق ةپیشین

 زازی فرآینزدهای    ای عصزبی مصزنوعی در مزدل   ه شبکه کارگیری به ةزمین گرفته در تحقیقات اناام

راکعزی و همکزاراا    (.32و  37  ص2897هاشزمی و آل شزی،    ) مکانی  گسزترد  و متنزوع ا ز    

بندی خطزر زمزین    عصبی را در پهنه ةا تاا  مناا کاربرد  یستم شبک ة فیدارگل ةدر ناحی( 2831)

  شزیب  لیتولزوژی  مزدل    های مربزوط بزه شزیب  جهز     داد   در این تحقیق. کردندلغ ش برر ی 

عصزبی پر زرتروا    ةبه یك شبک  ارتفاعی رقومی  بارندگی  فاصله از گسل و کاربری اراضی منطقه

تعزداد اطالعزات بزرای    . انتشار خطا آموزش داد  شدند شوند  به جلو با الگوریتم پس تغذیه ةالی  ه

آزمایم  ةبکه در مرحلدق  ش .واحد در نظر گرفته شد 177و برای آزمایم   2111آموزش شبکه 

خزود  زاختار فضزایی     پژوهمنی  در ( 2839)مو وی و همکاراا . درصد تخمین زد  شد 11/92

هزای   های آماری چندمتغیر  و شزبکه  تحلیلکارگیری  بهبا را  شهرهای مرزی ا تاا آذربایااا غربی

درمانی   -شتیهای جمعیتی  اجتماعی  اقتصادی  فرهنگی  بهدا ها شاخص آا. برر ی کردندعصبی 

. کزار گرفتنزد   بهبه عنواا عوامل مسثر در این تحقیق  را زیربنایی  حمل و نقل و ارتباطات و کالبدی

و بخزم    درصزد  277های بخم زیربنزایی اهمیز     دهد شاخص های عصبی نشاا می نتایج شبکه

  ترتیب که به دارد اختار فضایی شهرهای مرزی  ةبینی تو ع درصد در پیم 3/3 اهمی   جمعیتی

 اختار فضزایی شزهرهای مزرزی بزا      ةبینی تو ع مقادیر پیم. اند بیشترین و کمترین می اا را داشته

کزارایی   ةدهنزد  کزه نشزاا   دارد  911/7و ضزریب تبیزین    911/7متو   همبسزتگی    مقادیر واقعی

 .بینی  اختار فضایی شهرهای مرزی ا   های عصبی در پیم شبکه

های عصزبی در محلزة    و شبکه GISکارگیری  با به بری اراضی راکار( 2897)هاشمی و آل شی، 

بینی کزاربری   این تحقیق روش نوینی برای پیم. بینی کردند تهراا پیم 27کاروا جنوبی در منطقة 

ای کزاهم شزیب    های آمزوزش د زته   الگوریتم. کند انتشار ایااد می اراضی با  ه نوع الگوریتم پس

آمزوزش   بزرای  Levenberg-Marquardtانتشار ارتااعی و  پذیر  پس تدریای با نرخ یادگیری انطباق

برای آموزش شزبکه  اطالعزات هزر قطعزه       همينین. شدند کار گرفته بههای عصبی چندالیه  شبکه

هزای   هزای اصزلی  فاصزله تزا کزاربری      شامل مساح   مااورت یا عدم مااورت با خیابزاا   زمین
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در نهایز   روش آمزوزش    .ا زتخرا  شزد   GISی  کاربری آا در محز مختلف موجود در منطقه و 

ای با یك الیة مخفزی شزامل    پذیر  برای شبکه ای کاهم شیب تدریای با نرخ یادگیری انطباق د ته

ها پا ، صحیح داد و باالترین کارایی را کسب کرد و محققزین   درصد از آزمایم 17نوروا  به  27

فزروتن و  . کار گرفتند بایر در محدودة مطالعاتی بهبینی کاربری آیندة اراضی  این شبکه را برای پیم

اکتشزافی   در مطالعات GRNNو  MLP  RBF  PNNهای عصبی   کارایی شبکه( 2897)همکارانم 

 ازی این  نتایج پیاد . را با هم مقایسه کردند GISر تعیین نقاط حفاری د برایذخایر مس پورفیری 

هزای   ار  زاختار مختلزف شزبکة عصزبی  شزبکه     دهد در میاا چهز  چهار نوع شبکة عصبی نشاا می

GRNN  وRBF  یزابی نقزاط     ازی مکاا درصد برای مدل 38تا  37کارایی بهتری با دقتی در حدود

کزاربرد شزبکة عصزبی مصزنوعی در مدلسزازی      ( 2897)کامیاب و همکارانم . بهینة حفاری دارند

تغیرهزا شزامل متغیرهزای    در ایزن تحقیزق   زه گزرو  از م    . تو عة شهر گرگزاا را برر زی کردنزد   

، 8777 ةمزدل در چرخز   جزرای ا. گرفته شدکار  ن بهاجتماعی و کاربری زمی -بیوفی یکی  اقتصادی

 ةایزن چرخزه بزرای ا زتخرا  منزاطق تو زع       کمترین می اا خطای ماذور میانگین مربعات بود و

 . کار گرفته شد بهشهری آیند  

 امانة اطالعزات جغرافیزایی در مراکز  مزالی و     گرفته در زمینة کاربرد  همينین  تحقیقات اناام

و مس سات مالی و اعتباری  شامل ارزیابی و انتخاب مکاا ا زتقرار شزعب    ها ویژ  بانك تااری  به

قربانی و همکاراا . محدود ا  ( خودپردازمانند )ها  شد  از  وی آا ها به همرا  خدمات عرضه آا

تزا بزا بزازنگری     ر یك شبکة بزانکی ارزیزابی کردنزد   کارایی شعب بانك را د ای در مطالعه( 2833)

و  GISهزا در تحقیزق خزود تلفیزق      آا. وری د ز  یابنزد   ها و اف ایم بهر  مادد  به کاهم ه ینه

بزرای طراحزی  یسزتم    ( TOPSISمراتبی و  فرایند تحلیل  لسله)گیری چندمعیار   های تصمیم مدل

به عنواا اب ار  GISنتایج تحقیق نشاا داد . رفتندکار گ پشتیباا تصمیم مکانی به منظور حل مسئله به

مکانی های  ویژ  در کاربردهای تااری و تحلیل های راهبردی  و به گیری در تصمیمپشتیباا تصمیم  

در تحقیقی شعب جدید بانك ( 2897)عشور نژاد و همکاراا . کند ایفا می نقم مهمیمربوط به آا 

فرآینزد تحلیزل    آنزاا . یزابی کردنزد   شهر تهراا مکاا 1طقة تات را با توجه به شعب فعلی آا در من

کزه نتزایج تحقیزق از     کزار گرتفنزد   در  امانة اطالعات جغرافیایی بزه ( Fuzzy ANP)ای فازی  شبکه
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گیری چندمعیار  با  امانة اطالعات جغرافیایی در این موضزوع حکایز     کارایی تلفیق فنوا تصمیم

هزا و مس سزات    شدة بانزك  عرضه ترین خدمات به عنواا مهم خودپرداز های دربارة د تگا . کند می

ای  در مقالزه ( 2839)گلزی و همکزاراا   . اشزار  کزرد   تزواا بزه تحقیقزات زیزر     مالی و اعتباری مزی 

در ( AHP)مراتبزی   کارگیری روش تحلیل  لسزله  های خودپرداز شعب بانك کشاورزی با به د تگا 

هزای   یابی د تگا  چارچوب نوینی در مکاااین تحقیق . یابی کردند شهرداری تهراا مکاا 27منطقة 

در ( 2892)فرجزی و همکزاراا   . شزهرداری تهزراا طراحزی کزرد  ا ز       27پرداز در منطقزة  خود

ها و مس سات مزالی و اعتبزاری را بزا     های خودپرداز در شعب بانك پ وهشی ظرفی  تعداد د تگا 

ارزیزابی   (GCA)بنزدی خاکسزتری    خوشه و تحلیل (ANP)ای  کارگیری مدل فرایند تحلیل شبکه به

مس سات مالی و اعتباری را در فاصلة میداا انقزالب تزا   ها و  کردند و وضعی  خودپردازهای بانك

کزارگیری   نتایج ارزیابی این تحقیق میدانی  با به. میداا فردو ی خیاباا انقالب تهراا برر ی کردند

 398/7نتزایج مشزاهدات بزا ضزریبی برابزر بزا        آمد  در مزدل و  د   ضریب گاما نشاا داد نتایج به

 .همخوانی دارند

 مواد و روش تحقیق

هزای بهینزة    در شنا زایی مکزاا   RBFLNشبکة ابتدا پارامترهای ورودی   با توجه به اهداف تحقیق

در ا تقرار مراکز  مزالی    ها و عوامل مسثر اقتصادی معیار. ا تقرار مراک  مالی و تااری شنا ایی شد

؛ 99  ص2839گلی و همکاراا  ) ای و برر ی تحقیقات پیشین س از مطالعات کتابخانهپ  و تااری

ا در انظرات متخصص کارگیری با به(  1  ص2897ا  همکارا؛ عشورنژاد و 2892  همکاراافرجی و 

پزس از شنا زایی معیارهزای    (. 2 جزدول ) دلفی تکمیل شزد  کارگیری فن بهای و با  قالب پر شنامه

بزه عنزواا    وآوری شزد  برای تحلیل گرد( 2جدول)از منابع موجود های مورد نیاز   داد مسثر مکانی 

تزرین   د تیابی به منا ب در ادامه  برای. کار گرفته شد به شبکة عصبیهای نشانگر ورودی در  نقشه

به طور دو و چندکال ه بر ا زاس   ها   این نقشهRBFLNدر شبکة  های نشانگر نقشهکالس ورودی 

گزذاری یزك    تزأثیر  ةمنظور تعیین شزعاع بزالقو   به. ذاری هر یك از معیارها ارزیابی شدشعاع تأثیرگ

مزدل بزین شزعاع    این . کار گرفته شد بهمفروض  مدل کیتر  ةبانك و خدمات آا در یك ناحی ةشعب
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فزوکردی   )معکوس را تعریف کرد  ا ز    ةیك مشتری  رابط ةثیرگذاری و احتمال مراجعأت ةبالقو

  (.91-91  ص2831
 شده در این تحقیق کار گرفته های جغرافیایی به ها و زیرمعیارها به همراه الیه فهرست معیار. 1جدول 

 معیارها زیرمعیارها های مکانیالیه ها منبع داده

شهر تهراا برای  2:1777نقشة 

های اصلی و برداش  زمینی با  میداا
GPS 

 

 میداا اصلی و تقاطع پرازدحام
های اصلی و  میداا

 های پرازدحام قاطعت
ونقل و  حمل

 ترافیك
 POIنقشة اطالعات مکانی شهری    

(Point of Interest)   و برداش

 GPSزمینی با 

 

های  ایستگا  مترو  ایستگا  اتوبوس

 تندرو

ونقل  های حمل ایستگا 

 عمومی

 

دانشگا   هنر تاا  دبیر تاا  مدر ة 

راهنمایی  دبستاا  کتابخانه  

آزاد  مساد  خانه  های آموزشگا 

فرهنگ  نگارخانه  کودکستاا  مهد 

 کودک  کلیسا

 

 و فرهنگی  آموزشی

 کاربری

 
های دولتی   شهرداری   فارتخانه  ادار 

 دفتر ا ناد
 اداری

 POIنقشة اطالعات مکانی شهری 

(Point of Interest) 

 2:1777بر مبنای نقشه با مقیاس 

 

 های تفریحی  پارک  فضای  ب   ماتمع

های ورزشی  هتل   تئاتر   ینما  باشگا 

 مسافرخانه

 

 تفریحی

 

 ازماا فناوری اطالعات شهرداری 

 تهراا

بیمار تاا  داروخانه  درمانگا   کلینیك  

 آزمایشگا    اختماا پ شکاا  اوژانس

 

 بهداشتی و درمانی

 

ای  مراک  خرید   های زنایر  فروشگا 

و ها  شرک  تعاونی  پمپ بن ین  بانك

 مس سات مالی و اعتباری

 اقتصادی و تااری

بلوک جمعیتی  ازماا آمار بر مبنای    

 2:1777نقشه با مقیاس 
 جمعی  تراکم جمعی  تراکم جمعی 

ها و مس سات مالی و اعتباری شزهر تهزراا بزر     در ادامه  مدل مورد نظر بر ا اس تراکم فعلی بانك

مزدیراا و   توانزد  شزد  مزی   بندی نقاط بهینة شنا ایی اولوی از آناا که . شود روی نتایج ارزیابی می
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  یزاری ر زاند   ها و مس سات مالی ا تقرار شعب بانك  گذاری در  رمایه ری اا مراک  مالی را برنامه

شد  در بخم اول بر ا اس مشزاهدات میزدانی هزر     شنا ایی ةنقاط بهین  در بخم دوم این تحقیق

با معیارهای کیفی حاصل از ایزن   ORESTE ةبندی چندشاخص تبهر فنوا کارگیری با بهاز نقاط  یك

و هزا    زازی داد   برای آمزاد   ArcGIS 9.3اف ار  در این تحقیق  نرم. شوند بندی می اولوی مشاهدات 

 ازی و تحلیزل شزبکة عصزبی     برای مدل  ArcGISاف ار   با قابلی  اجرا در نرم Arc-SDMاکستنشن 

RBFLN نتزایج  . منطقة این شهر اجرا شزد  11فرایند در شهر تهراا و بر روی این . کار گرفته شد به

 .شدآتی تهیه  های تحلیل وضعی  جاری و تصمیم هایی برای دولها و ج نقشه در قالب

 RBFLNشبکة عصبی 

  دارکن و مزودی  و( 2933)  و الو تو   برومهد( RBFNN)های عصبی بر پایة تابع شعاعی  شبکه

بزه   را  (2شزکل ) شبکه توابع شعاعیاین  مشخص ا  طور که از نام آا  هماا. مطرح شد( 2933)

 .(08  ص2831بهنیا  )  گیرد  کار می بهعنواا تابع محرک 

 
 (Looney, 2002)یک تابع پایة شعاعی . 1شکل 

                                                           
1. Lowe & Broomhead 

2. Darken & Moody 
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. ا  ( MLP) های پر رتروا چندالیه تر از شبکه و یادگیری آا  ریع   اختار این شبکه  اد 

هزای عصزبی در نظزر     و شزبکه  (FIS) های ا تنتاجی فزازی  نواا حد وا    امانهها به ع این شبکه

  Xبعزدی   Nبر روی بردارهای  و پارامتر انتشار  Vشعاعی با مرک ی  یك تابع . شوند گرفته می

 : شود معموالً به صورت زیر بیاا می

                     
1
  1 1

                              2  

 ةیزك شزبک   1در شزکل  . دهنزد  یکسزانی را بزه د ز  مزی     yمقادیر   vفاصله از  ام نقاط همتم

RBFNN   که در آا الیة ورودیN   گر   الیة مخفیM   گر  و الیة خروجیJ  نشاا داد  دارد گر  

 (.08  ص2831بهنیا  ) شد  ا  

هزای قابزل قبزول از     جزی   خروا ز          هزای   بردار ورودی با مسلفه xبا فرض اینکه 

mمخفی و  ةالی  امین گرjخروجی برای  ةالی  امین گرq به صزورت زیزر        امین بردار ورودی

 :ا  

              
   

                   
1
  1  

1
                       1                  الف  

                   
   

  
2

 
          2   

  
   

                           1                     ب  

آمزد  در روی خطزوطی    د ز   های بزه  وزا    . ا       2  و      2  که در آا  

وجزی  تبدیل ورودی بزه خر  برای RBFNN. اند مخفی به الیة خروجی کشید  شد   ا   که از الیة

 .(08  ص2831بهنیا  )گیرد  کار می را بهمدل غیرخطی 

ا ا زی  اختالف . کرد معرفی RBFLNرا به نام  RBFNNای از   اختار تغییریافته( 1771)لونی 

RBFLN  باRBFNNخروجزی   ةورودی را به الی ةا   که مستقیم الی   وجود خطوط راب  اضافی

 (.8شکل) کند وصل می

ایزن  .   شامل یك مدل خطی اضافی ا ز   RBFNNبر مدل غیرخطی عالو   RBFLNدر نتیاه  

  در نتیازه   دهد خروجی را اناام می -های اضافی  کار قسم  خطی تبدیل ورودی خطوط و وزا

 .نیازی نیس  این قسم  تو   بخم غیرخطی به تقریب محا به شود
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 (Looney, 2002)گره در الیة خروجی  Jو گره در الیة مخفی  Mگره در الیة ورودی،  Nبا  RBFNNیک شبکة . 2شکل 

 

 
یک شبکة عصبی با تابع شعاعی ( ؛ ب(MLP)ای  یک شبکة پرسپترون چندالیه( الف: خورسه نوع شبکة عصبی پیش. 3شکل 

(RBFNN )یک شبکة ( و جRBFLN( .Looney, 2002) 

 :  ا  8ا   و به شکل فرمول  RBFNNبا ( ب-1)در معادله  RBFLNهای خروجی  مسلفه
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2

     
       

   2   

  
   

     

   2   

  
   

               8  

هزا    اول  تشکیل اولیة مراک   پارامترهای انتشزار و وزا : دو مرحله دارد RBFLNیادگیری کامل 

که جمع کل ( TSSE)ها  کل ماموع مربع کردا خطای ها برای کمینه و دوم  اصالح پارامترها و وزا

هزای   را بزا شزبکه   RBFLNکارگیری  ه  ری داد   عملکرد  لونی با به. بخشی ا   SSEخطاهای 

RBFNN  وMLP  مقایسه کرد و نتیاه گرف  کهRBFLN          در عزین حزال کزه بسزیار دقیزق ا ز

د گر  مخفزی کمتزری آا     تعداRBFLNیکی از م ایای . کند تر از دو شبکة دیگر نی  عمل می  ریع

هزای   و وزا RBFLNبزا شزبکة عصزبی    ( 1779)کور ینی و همکاراا  .( 08  ص2831بهنیا  )ا   

های آب زیرزمینی را در آپنین  شمالی ایتالیا تهیه کردنزد و   چشمههای    نقشة مکاا(WofE)نشانگر 

 .کار برد ی بهدر تهیة نقشة پتانسیل معدنرا  RBFLNدر پژوهشی شبکة عصبی ( 2831)بهنیا 

 ORESTE ةچندشاخص فن

شاخص باشد و برای هر  kگ ینه بر ا اس  mبندی  رتبه گیری چندشاخصه تصمیم ةلئمس هدفاگر 

هزر  ( وزا) و اهمیز  نسزبی    هزا تعریزف   روی ماموعه گ ینزه   ضعیف یها ترتیب یك از شاخص

بزه    MADMهزای   وشیکی از ربرتری  ةمبانی اولی شود بیاا  یشاخص نی  با ترتیب ضعیف دیگر

  کنزد کزه قزادر ا ز  در نهایز       این روش ابز اری را فزراهم مزی   . شود ری ی می پی ORESTEنام 

 هزا را نشزاا دهزد    میزاا گ ینزه   هزای  و تعزارض  کزرد  بندی  های تصمیم را به طور کامل رتبه گ ینه

 (Pastijn & Leysen, 1989 , p.255). 

محامزدپور و  ) دارد که به شزرح زیزر ا ز    ا ا ی  ةبندی  ه مرحل برای رتبه ORESTEروش 

 :(129  ص2830زاد    اصغری

                                                           
1. Weak Order 
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         ها  گزینه های اصلهف  برآورد ةمرحل

ا توار ا   کزه در    با نام ماتریس موقعی   بر کاربرد ماتریسی فرضی ORESTEبرآورد در روش 

هزا مرتزب    ك از شزاخص با مالحظزه هزر یز     های تصمیم از بهترین به بدترین هر  توا آا  گ ینه

 عناصزر تصزویر کزردا    با. دشون ها مرتب می شاخص ةها نی  بر مبنای رتب  توا  همينین. شوند می

های بزدتر   های بهتر در  م  چپ قطر اصلی و موقعی  ماتریس حاصل بر قطر اصلی آا  موقعی 

تمزامی   م  چپ قطر اصزلی و   انتهایر مبدأ صفر د   رس. شوند در  م  را   آا تصویر می

نشاا          که با   و فواصل این تصاویر از مبدأ صفر شود می تصاویر ایاادشد  در نظر گرفته

 :که داریم شوند به طوری تعیین میا    داد  شد  

                               7       7                                                1  

       2     1              2   1              7  2    7  1         1  

 :ند ازا شود که عبارت های مختلفی اناام می برای حال       7  عمل برآورد فواصل 

 .برآورد غیرخطی( ب ؛برآورد خطی غیرمستقیم( ب ؛برآورد خطی مستقیم( الف

ا    بزه منظزور انازام بزرآورد      شد   تفاد ار حال  برآورد خطی مستقیم که در این تحقیق د

 :شود میکار گرفته  به( 22) ةرابط  kدر شاخص  mبرای گ ینه       و       از     7  ة فاصل

  7      
2

1
                                    1  

      ها  گزینه های اصلهف  بندی کلی رتبه ةحلمر

هزای   با تعیین فاصلة تصاویر هر یك از عناصر ماتریس موقعی  از مبدا  از طریزق یکزی از حالز    

هزای فزوق و    به طور کلی  انتخاب هر یك از حال . شود اناام میها  بندی کلی فاصله یادشد   رتبه

                                                           
1. Projection 

2. Position-matrix 

3. Global ranking 
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  فق  با هدف تأثیرگذاری بزر       0  های  تعیین فاصله برای تصویرکردا و Rیا مقادیر مختلف 

 وا  های بس میانگین رتبه ها با کمك روش در ادامه  فاصله. ها نسب  به هم بود  ا   موقعی  آا

 .شود می   بندی شد  و بدین ترتیب  مسئله دوبار  به ماهی  ترتیبی آا بازگش  داد  رتبه

هزای   فاصزله ا بزه   زور  آمزد  از روش بزس   د   هاختصاص رتبه ب بندی برابر با این رتبه ةنتیا

 :مثال داریمطوری که برای ا   به       به صورت        0  

   2     1               7  2    7  1              0  
 :شوند زیر واقع می ةودهای کلی نامید  شد  و همگی در محد آمد   رتبه د   ههای ب رتبه

2                                                                     3   

  تجمیع ةمرحل

هزا   ها برای تمام گ ینزه  از شاخص یكکلی در هر   ةهای کلی  رتب رتبه ةپس از محا به و تعیین هم

 شزود    تامیع نهزایی محا زبه مزی   mنند ای ما شوند؛ یعنی برای هر گ ینه به طور جداگانه جمع می

 (:9 ةرابط)

                                                           9 
 

  2

 

و با درنظرگرفتن رواب  زیر تعریف      یك  اختار ترتیبی اف ایشی بر ا اس   بدین ترتیب

 :شود می
                                                         27  

                                                           22  
بهتری بزداا اختصزاص    ةو رتب ا  تر  مربوط به آا کوچکتر ا    منا ب     ای که  گ ینه

ی ها ها  از گ ینه اخصش ةهای مطلق آا در هم رتبه ای برتر ا   که جمع شود؛ یعنی گ ینه داد  می

 (.Roubens, 1982, p.53)دیگر کمتر باشد 

                                                           
1. Aggregation 
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 مراحل انجام کار

 (غربالگری) ها و مؤسسات مالی و اعتباری استقرار شعب بانک ةشناسایی مناطق بهین

 شزبکة عصزبی  ای از  که شکل تغییریافته RBFLN شبکة عصبیبندی اقتصادی شهر تهراا  پهنه برای

هزای   تزرین نقشزه   برای د تیابی بزه منا زب  . کار گرفته شدا    به( RBFNN)بر پایة تابع شعاعی 

هزای   بندی کالس تقسیم 1جدول  .کار گرفته شد های دوکال ه و چندکال ه به نشانگر ورودی نقشه

 .دهد س شعاع تأثیرگذاری نشاا میرا بر ا ا RBFLN شبکة عصبیشد  در   کارگرفته به
 ورودی در شبکة عصبی بندی هبندی عوامل پهن طبقات کالس. 2جدول 

 (شعاع تأثیرگذاری)کالس  2

m 17 ≥ 

 (شعاع تأثیرگذاری)کالس  4

m 11≥ m 277 m177≤ 

 (شعاع تأثیرگذاری)کالس  8

m
 

11
 ≥

 

m  
17
 

m  
277
 

m  
177
 

m  
177
 

m  
377
 

m
2177
 ≤

 

دهنزدة حضزور     زری اول  نقزاطی کزه نشزاا    . دو  ری نقاط آموزشی نیاز دارد RBFLNشبکة 

هزا و   در ایزن تحقیزق منزاطق نمونزه و ممتزاز ا زتقرار بانزك       )اند  بینی شد  یا شرای  پیم عوارض

از ابز ار  بزرای د زتیابی بزه ایزن نقزاط       (. کزار گرفتزه شزد    مس سات مالی و اعتباری شهر تهراا به

Repeating Shapes اف ار  منظم در نرم 2هایی شم ضلعی پلیگواArcGIS بنزدی فضزای    برای تقسیم

ها  در  ها و مس سات مالی و اعتباری  با توجه به موقعی  آا و شعب بانك. ا طراحی شدشهر تهرا

ای به عنواا  ها  شعبه در پایاا  در هر واحد با باالترین تعداد شعب بانك .این واحدها تامیع شدند

 . شعبة نمونه وارد مدل شد

                                                           
1. Hexagon 
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ای کزه   ط غیربهینهتحقیق نقا در این) دنده که نبود این عوارض را نشاا می اند نقاطی   ری دوم

در ایزن  (.کزار گرفتزه شزد    حاصل شزد  بزه  ( GCA)بندی خاکستری  خوشه فن تحلیل کارگیری بهبا 

کزار   بزه نقاط  ری دوم  برایغیربهینه  نقطة 81شعبة نمونه به عنواا نقاط  ری اول  و  19مطالعه  

 (.1 شکل) شد گرفته
 

 
 RBFLNه در شبکة کار گرفته شد موقعیت نقاط آموزشی به .4شکل

های نشانگر با یکدیگر تلفیق    تمام نقشهRBFLNورودی به شبکة های  داد  یابی به د  برای 

هایی با شرای  یکساا  به عنواا یك واحد در نظزر   ای را تشکیل دادند که در آا  لول شد و شبکه

ری  آزمزوا و  شامل  ه مرحلزة یزادگی   RBFLNمراحل کار (. 01  ص2831بهنیا  )شوند  گرفته می

هزای شزناخته شزد  کزه شزامل بردارهزای ورودی و        شبکه  ابتزدا بزه و زیلة داد    . بندی ا   طبقه

 زرس   . شزود  ثب  می( SSE)ها  و خطای کل ماموع مربع شود یادگیری میبردارهای هدف ا    

در مرحلة آزموا یزك  . شود آزموا محا به می SSEشوند و خطای  بردارهای آزموا وارد شبکه می
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بخم بزود  ا ز     شوند تا مشخص شود آیا یادگیری رضای  بندی می شد  طبقه د ته بردار شناخته

کزار گرفتزه    انزد کزه در مرحلزة یزادگیری بزه      این بردارها  بخشی از بردارهای شناخته شزد  . یا خیر

 دو مرحلة یادگیری و آزمزوا تزا جزایی تکزرار    . اند اند و برای مرحلة آزموا کنار گذاشته شد  نشد 

در ایزن مرحلزه    . ترین نتیاه از آزموا به د ز  آیزد    بخم شوند که بهترین یادگیری و رضای  می

RBFLN کارگیری پارامترهزای وزنزی مربزوط بزه یزادگیری و آزمزوا  شزروع بزه پزردازش و           با به

 .کند بندی بردارهای ماهول می طبقه

و  1919  212  ترتیزب  بزه ( کال زه  3و  1) هزای دو و چندکال زه   حاصل از تلفیق نقشه ةشبک

 1های  برای نقشه  تعلیمی واردشد  به مدل ةنقط 278از بین . دارد( شرای  مناطق هم) بردار 39171

 ةشعب 11) 11 کال ه 3و  1های  و برای نقشه  (غیربهینه ةنقط 1نمونه و  ةشعب 11) نقطه 13  کال ه

نقطه  به عنواا بردار هزدف  ( غیربهینه نقطة 81نمونه و  ةشعب 11) 99و ( غیربهینه ةنقط 21نمونه و 

تواند یك مثزال   فق  می RBFLNدر  های آموزشی  ریدلیل این امر این ا   که . کار گرفته شد به

داشته باشند و اگر بیم از یك نقطه در یك منطقه حضور داشزته  ( شرای  مناطق هم)برای هر بردار 

هزای   بزرای داد   RBFLNنتزایج   دولجز . شزوند  باشد  فق  یك نقطه حفظ شد  و بقیه حزذف مزی  

همزاا  . دهزد  های چندکال ه و دوکال ه را نشزاا مزی   ای از نقشه ورودی حاصل از تلفیق ماموعه

یزادگیری کا زته شزد      SSEطور که مشخص ا    با اف ایم در تکرار عملیات  از می اا خطزای  

محدود  مقادیر  گرداند  های آموزشی برمی   عضوی  فازی از مکااRBFLNبا توجه به اینکه . ا  

در حالی که این عضزوی  خزار  از   . باشد 2تا  7ای از  بندی باید در دامنه خروجی حاصل از طبقه

باشد  قابل قبزول   2اگر این ارزش کمتر از . بندی ضعیف هستیم این محدود  باشد  شاهد یك طبقه

آمزوزش  . گرفتزه ا ز    بندی بسزیار ضزعیف انازام    باشد  طبقه 2حالتی که بیم از ولی در . ا  

کزارگیری پارامترهزای آموزشزی     غیرقابل قبول ممکن ا   به دلیل ماموعه تمرینی ضعیف یزا بزه  

های دوکال زه بزا دفعزات       نقشهRBFLNنتایج  1و  1  8های  با توجه به جدول. نامنا ب رخ دهد

 ز  و در  ارائزه داد  ا  یزك  بندی با محزدودة خروجزی صزفر تزا     ترین طبقه بار منا ب 377تکرار 

 .بندی ضعیفی هستیم های چندکال ه ورودی شاهد طبقه نقشه
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 (شرایط مناطق هم)بردار  121گره مخفی و  22با )های دوکالسه  نقشهبر روی  RBFLNنتایج اعمال . 3جدول 

محدودة مقادیر 

 خروجی

Classification Overall-

Measures 
Training Overall-Measures 

ربعات مجموع م دفعات تکرار

 (SSE)خطا 

میانگین مربعات خطا 

(MSE) 

مجموع مربعات خطا 

(SSE) 

میانگین مربعات خطا 

(MSE) 

2288/2 – 7770/7 1137/9 7009/7 88111/7 7217/7 277 

7118/2 – 7871/7 1112/1 7819/7 17380/7 7701/7 177 

7211/2 – 7781/7 1110/1 7117/7 77110/7 7772/7 877 

7713/2 – 7727/7 1071/1 7121/7 77721/7 7 177 

2 – 7 8870/1 7298/7 7 7 377 

2 – 7 8177/1 7298/7 7 7 2177 

 

 (شرایط مناطق هم)بردار  4424گره مخفی و  65با )های چهارکالسه  نقشهبر روی  RBFLNنتایج اعمال . 4جدول 

محدودة مقادیر 

 خروجی

Classification Overall-

Measures 
Training Overall-Measures 

مجموع مربعات  دفعات تکرار

 (SSE)خطا 

میانگین مربعات 

 (MSE)خطا 

مجموع مربعات 

 (SSE)خطا 

میانگین مربعات 

 (MSE)خطا 

2178/2 – 7771/7 1271/191 7999/7 81172/7 7718/7 277 

2011/2 – 7771/7 7811/101 7911/7 82991/7 7710/7 177 

2329/2 – 7778/7 0293/108 7912/7 82092/7 7710/7 877 

2380/2 – 7728/7 1011/101 7918/7 82181/7 7711/7 177 

2397/2 – 7771/7 0111/101 7910/7 87321/7 7711/7 377 

2913/2 – 7773/7 8913/103 7902/7 87188/7 7711/7 2177 

 

 (شرایط مناطق هم)ردار ب 24596 گره مخفی و 44با )کالسه  های هشت نقشهبر روی  RBFLNنتایج اعمال. 6جدول 

 محدودة مقادیر خروجی

Classification Overall-

Measures 
Training Overall-Measures 

مجموع مربعات  دفعات تکرار

 (SSE)خطا 

میانگین مربعات 

 (MSE)خطا 

مجموع مربعات 

 (SSE)خطا 

میانگین مربعات 

 (MSE)خطا 

7311/2 – 7 3311/22812 2111/7 11101/7 7710/7 277 

2281/2 – 7771/7 2321/27033 2171/7 73911/7 7779/7 177 

2110/2 – 7772/7 1118/27130 2231/7 70872/7 7770/7 877 

2011/2 – 7772/7 1223/27131 2213/7 71871/7 7771/7 177 

1132/2 – 7 9818/9181 2718/7 71011/7 7771/7 377 

1371/2 – 7 1930/9772 2771/7 71811/7 7771/7 2177 
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تزرین کزالس بزرای     بار  به عنواا منا زب  377دو کال ه با دفعات تکرار  RBFLNنتایج شبکة 

دو کزالس تقسزیم    بزه ( Natural Break)هزای نشزانگر ورودی بزر ا زاس شکسز  طبیعزی        نقشه

کزالس جهز  ا زتقرار     کالس یك با توجه به شعاع تأثیرگذاری بیشزتر  مطلزوبترین  (. 1شکل)شد

 . تر اقتصادی قرار دارد اهمی  پایین ةدر درج دو    و کالس  اشعب جدید بانك 

  جه  ارزیابی نتایج مدل  تراکم مس سات مالی و اعتبزاری شزهر تهزراا بزرای هزر دو کزالس      

  در را با باالترین می اا تراکم مس سات مزالی و اعتبزاری   یك ةنتایج  طبق(. 1جدول ) محا به شد

 .  دهد   نشاا میداردری ت که تراکم کم  دو ةطبق مقایسه با

 
 RBFLNورودی در شبکة  های نشانگر دو کالسة های بهینة استقرار مراکز مالی و تجاری حاصل از نقشه نقشة نهایی مکان. 6شکل

 

  ها میزان تراکم مؤسسات مالی و اعتباری شهر تهران برای هر یک از کالس. 5جدول

تراکم در کیلومتر  ها انکبو اعتباری و  تعداد مؤسسات مالی (کیلومترمربع) مساحت  کالس

 21/211 1128 31/21 2 مربع

1 09/191 2009 99/1 



   222         ...  برای شناسایی مکان بهینة استقرار مراکز ORESTEو فن چندشاخصة  RBFLNعصبی   تلفیق شبکة  

 

 

  همينزین . دهد کالس مورد نظر نشاا می دوشهر تهراا را در  ةمنطق 11وضعی   0 جدول

بیشترین می اا نسزب  کزالس     به ترتیب  2و  1  22  1  0  8  21  1مناطق  دهد مینتایج نشاا 

 .دارنددر شهر تهراا را  یكالس به کل ک یك
 

 منطقة شهر تهران در هر کالس به درصد 22نتایج بررسی میزان تعلق . 7جدول

 1نسبت کالس 

 1به کل کالس 

 در شهر تهران

 منطقه 1کالس 2کالس

به  1نسبت کالس 

در  1کل کالس 

 شهر تهران

 منطقه 1کالس 2کالس

38/3 78/39 90/27 21 73/1 11/90 13/1 2 

19/8 01/91 11/1 28 10/1 00/90 18/1 1 

20/8 81/91 11/8 21 07/3 72/91 99/1 8 

71/8 29/93 32/2 21 12/1 07/93 87/2 1 

00/1 21/90 31/1 21 28/1 31/93 23/2 1 

11/1 11/91 81/1 20 91/21 13/30 11/21 1 

10/2 81/99 11/7 23 21/3 71/92 91/3 0 

39/7 19/93 82/2 29 00/8 17/91 37/1 3 

01/1 02/90 19/1 17 11/2 10/93 88/2 9 

91/7 19/99 82/7 12 08/8 12/91 09/0 27 

12/7 31/99 21/7 11 11/1 28/92 30/3 22 

 

 ها و مؤسسات مالی و اعتباری استقرار بانکهای  مکان( بندی رتبه) بندی اولویت

شد  و مشزاهدات میزدانی    نقاط تعیین ها با برر ی دهی و تلفیق داد  ها  وزا کارگیری مدل معموالً به

شزد  بزه    شنا ایی پارامترهای کیفی نقزاط تعیزین  . شود این نقاط  برای تأمین اهداف کار تکمیل می

در ا زتقرار ایزن   ها  بندی آا مالی و اعتباری و اولوی ها و مس سات  های ا تقرار بانك عنواا مکاا

یاری ر زاند و اهزداف ا زتقرار ایزن مراکز  را  کزه       ری اا بانکی را  تواند مدیراا و برنامه مراک  می

در این مرحلزه  پارامترهزایی کزه بزرای احزدا  و      . تأمین کند جذب مشتریاا و کسب  ود ا   

  تعیزین و  شزود  ها و مس سات مالی و اعتباری از دیدگا  کارشنا اا لحزا  مزی   ا تقرار شعب بانك
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 ایزن (.  3جزدول )آوری شزد   میزدانی جمزع  شد  بزر ا زاس مشزاهدات     برای هر کدام از نقاط تعیین

 :پارامترها عبارت ا   از

 (2C) توجه ا  ؟ شایاامورد برر ی  ةدر محدود آیا رف  و آمد عمومی 

فزروش در چزه وضزعیتی قزرار      قرارگیری مراک  تااری و خریزدو  لحا مورد نظر از  ةمحدود 

 ( 1C) دارد؟

قاطع اصزلی  میزادین اصزلی  چهزاررا  و     قرارگیری در ت)ترافیکی  لحا مورد نظر از  ةمحدود 

 (8C) چه ویژگی دارد؟( طرفه و دو طرفه یك) ویژگی معبر

  خزدمات شزهری چزه ویژگزی دارد؟     کنندة عرضهمورد نظر در د تر ی به تسهیالت  ةمحدود 

(1C) 

 (2C) مورد نظر از لحا  امنیتی چه ویژگی دارد؟ ةمحدود 

یزا در ن دیکزی آا پارکینزگ عمزومی       وجزود دارد  کردا مورد نظر امکاا پارک ةآیا در محدود 

 (1C) وجود دارد؟

 (0C) ؟اند های دیگری نی  فعال مورد برر ی بانك ةآیا در محدود

 .کار گرفته شد بهبندی این نقاط  بندی و اولوی  برای رتبه ORESTE  فن در ادامه

حزانی بزرای ماموعزه    دو نوع  اختار رج  این روش  نخس  کارگیری بهبندی با  به منظور رتبه

هزا نظزرات    بزه منظزور ایازاد  زاختار رجحزانی بزرای شزاخص       . ها ایااد شزد  و گ ینه ها شاخص

ها و بزر   مشابه  برای ماموعه گ ینه وربه ط. کار گرفته شد زمینه بهکارشنا اا و متخصصین در این 

 جحزانی ایازاد  گیری  زاختار ر  های ماتریس تصمیم گیری از داد  ها و با بهر  شاخص ا اس تمامی

انازام  هزا   هزا و گ ینزه   ماموعه شاخص ةبندی اولی  ورا رتبه های بس روش میانگین رتبهبا و  شد

 (.9جدول )گرف  

روش   ها ها بر ا اس هر یك از شاخص گ ینه ةها و ماموع شاخص ةبندی ماموع رتبه پس از

و نتایج با روش میانگین  شدکار گرفته  ها به فاصلهآوردا برآورد  د   هبرآورد خطی مستقیم برای ب

      آمزدا   د ز   با بزه . به د   آید      های کلی  بندی شد تا رتبه  ورا رتبه های بس رتبه
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  که مقدار آا معزادل      ها  باید مرحلة تامیع اناام گیرد و  ها در همة شاخص گ ینهبرای تمام 

 (.27جدول )شود ا ا    محا به ه گ ینهبرای هر یك از       با ماموع 

که از ها و مس سات مالی و اعتباری شهر تهراا را  نتایج اولوی  ا تقرار شعب بانك 22جدول 

 .دهد به د   آمد  ا    نشاا می ORESTEاجرای فن 
 گیری ماتریس تصمیم. 2جدول

(7C) (6C) (5C) (4C) (3C) (2C) (1C) منطقه 

 ممیداا تاری 27 27 27 27 27 3 27

 میداا ونك 9 27 27 9 3 3 27

 فلکة دوم بخارایی 1 1 0 0 0 9 0

 میداا فاطمی و تقاطع خیاباا فاطمی و خیاباا ولیعصر 9 9 9 3 9 3 27

 میداا ولیعصر 9 27 27 3 3 9 27

 میداا توحید 3 3 9 9 3 9 9

 میداا انقالب 27 27 27 27 27 3 27

 میداا جمهوری ا المی 3 9 3 9 3 9 0

 میداا ا تاد معین 0 0 0 3 0 27 0

 (ر )میداا امام خمینی  27 3 27 27 9 9 9

 میداا منیریه 3 3 3 3 3 3 3

 (خرداد و خیاباا خیام 21تقاطع خیاباا )خرداد  21میداا  27 27 27 27 27 3 27

 میداا شمشمیری 9 9 9 0 3 9 9

 میداا مقدم 0 0 0 0 0 3 0

 (تقاطع خیایاا انقالب و خیاباا ولیعصر)لیعصر چهاررا  و 9 27 9 27 27 0 27

 اهلل مدنی و خیاباا  بالا تقاطع آی  3 3 3 0 9 3 1

 میداا خرا اا 9 9 9 3 3 0 3

 میداا شهدا 9 9 9 27 27 3 27

 (ع)میداا امام حسین  27 27 27 27 9 3 27

 تقاطع خیاباا پیروزی و خیاباا شی، الرئیسی 3 0 0 9 3 9 3

 میداا بروجردی 3 0 0 0 3 3 0

 تقاطع خیاباا پیروزی و خیاباا نبرد و خیاباا برادراا افرا یابی 9 9 3 9 3 3 9

 و خیاباا امام  و خیاباا آی ( تهراا نو)تقاطع خیاباا دماوند  3 0 0 3 3 3 1

1 0 0 1 1 1 1 
تقاطع خیاباا شهید داوود گلشن دو   و خیاباا مسیل باختر و 

 ن پنا خیاباا ا تاد حس

 میداا ر ال  9 3 3 9 3 3 3

 تقاطع خیاباا ر ال  و خیاباا آی  3 0 3 9 3 3 0
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 (      ها  تک شاخص ها بر مبنای تک بندی اولیة گزینه رتبه) Pماتریس . 4جدول

(7C) (6C) (5C) (4C) (3C) (2C) (1C) منطقه 

 میداا تاریم 8 1 1 1 8 21 1

 ونكمیداا  27 1 1 22 21 21 1

 فلکة دوم بخارایی 11 1/11 1/11 18 1/11 1 1/17

 میداا فاطمی و تقاطع خیاباا فاطمی و خیاباا ولیعصر 27 1/27 1/27 1/20 1/0 21 1

 میداا ولیعصر 27 1 1 1/20 21 1 1

 میداا توحید 1/23 21 1/27 22 21 1 1/22

 میداا انقالب 8 1 1 1 8 21 1

 میداا جمهوری ا المی 1/23 1/27 1/21 22 21 1 1/17

 میداا ا تاد معین 1/18 1/12 1/11 1/20 1/11 2 1/17

 (ر )میداا امام خمینی  8 21 1 1 1/0 1 1/22

 میداا منیریه 1/23 21 1/21 1/20 21 21 1/22

 (خرداد و خیاباا خیام 21تقاطع خیاباا )خرداد  21میداا  8 1 1 1 8 21 1

 اا شمشمیریمید 27 1/27 1/27 18 21 1 1/22

 میداا مقدم 1/18 1/12 1/11 18 1/11 21 1/17

1 11 8 1 1/27 1 27 
تقاطع خیایاا انقالب و خیاباا )چهاررا  ولیعصر 

 (ولیعصر

 اهلل مدنی و خیاباا  بالا تقاطع آی  1/23 21 1/21 18 1/0 21 1/11

 میداا خرا اا 27 1/27 1/27 1/20 21 11 1/21

 میداا شهدا 27 1/27 1/27 1 8 21 1

 (ع)میداا امام حسین  8 1 1 1 1/0 21 1

 تقاطع خیاباا پیروزی و خیاباا شی، الرئیسی 1/23 1/12 1/11 22 21 1 1/21

 میداا بروجردی 1/23 1/12 1/11 18 21 21 1/17

1/22 21 21 22 1/21 1/27 27 
تقاطع خیاباا پیروزی و خیاباا نبرد و خیاباا برادراا 

 افرا یابی

1/11 21 21 1/20 1/11 1/12 1/23 
و خیاباا امام  و خیاباا ( تهراا نو)تقاطع خیاباا دماوند 

 آی 

11 11 1/11 11 11 1/11 11 
تقاطع خیاباا شهید داوود گلشن دو   و خیاباا مسیل 

 باختر و خیاباا ا تاد حسن پنا 

 میداا ر ال  27 21 1/21 22 21 21 1/21

 تقاطع خیاباا ر ال  و خیاباا آی  1/23 1/12 1/21 22 21 21 1/17
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 (ها برای تمام گزینه     سورن و نتایج  های بس با روش میانگین رتبه       بندی کلی فواصل  رتبه) Rماتریس . 19جدول

sum (7C) (6C) (5C) (4C) (3C) (2C) (1C) منطقه 

 میداا تاریم 8 9 21 18 19 221 11 183
 میداا ونك 10 9 21 00 277 221 11 120
 فلکة دوم بخارایی 208 1/200 1/211 211 1/213 81 1/211 2723

182 11 221 1/17 1/287 1/07 1/11 10 
میداا فاطمی و تقاطع خیاباا فاطمی و خیاباا 

 ولیعصر
 میداا ولیعصر 10 9 21 1/287 277 81 11 1/891
 میداا توحید 1/280 92 1/07 00 277 81 1/31 1/191

 میداا انقالب 8 9 21 18 19 221 11 183
 میداا جمهوری ا المی 1/280 1/11 1/211 00 277 81 1/211 131
 میداا ا تاد معین 1/211 1/217 1/211 1/287 1/213 81 1/211 913
 (ر )میداا امام خمینی  8 92 21 18 1/17 81 1/31 871
 همیداا منیری 1/280 92 1/211 1/287 277 221 1/31 031

183 11 221 19 18 21 9 8 
خرداد و  21تقاطع خیاباا )خرداد  21میداا 

 (خیاباا خیام
 میداا شمشمیری 10 1/11 1/07 211 277 81 1/31 1/101

1/
2712 

 میداا مقدم 1/211 1/217 1/211 211 1/213 221 1/211

1/170 11 201 19 18 1/07 9 10 
تقاطع خیایاا انقالب و )چهاررا  ولیعصر 

 (یاباا ولیعصرخ

 اهلل مدنی و خیاباا  بالا تقاطع آی  1/280 92 1/211 211 1/17 221 1/202 312
 میداا خرا اا 10 1/11 1/07 1/287 277 201 1/31 131
 میداا شهدا 10 1/11 1/07 18 19 221 11 171

 (ع)میداا امام حسین  8 9 21 18 1/17 221 11 1/119
 تقاطع خیاباا پیروزی و خیاباا شی، الرئیسی 1/280 1/217 1/211 00 277 81 1/31 011
 میداا بروجردی 1/280 1/217 1/211 211 277 221 1/211 911

1/129 1/31 221 277 00 1/211 1/11 10 
تقاطع خیاباا پیروزی و خیاباا نبرد و خیاباا 

 برادراا افرا یابی

1/917 1/202 221 277 1/287 1/211 1/217 1/280 
و خیاباا ( تهراا نو)خیاباا دماوند تقاطع 

 امام  و خیاباا آی 
تقاطع خیاباا شهید داوود گلشن دو   و  209 1/200 237 232 1/213 201 231 2118

 میداا ر ال  10 92 1/211 00 277 221 1/31 117 خیاباا مسیل باختر و خیاباا ا تاد حسن پنا 
 اطع خیاباا ر ال  و خیاباا آی تق 1/280 1/217 1/211 00 277 221 1/211 313
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 ORESTEها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر تهران حاصل از ترکیب فنون  نتایج اولویت استقرار بانک. 11جدول

 رتبه
ها و مؤسسات  مکان استقرار شعب بانک

 مالی و اعتباری
sum رتبه 

ها و مؤسسات  مکان استقرار شعب بانک

 مالی و اعتباری
sum 

 117 میداا ر ال  21 183 ریممیداا تا 2

 131 میداا جمهوری ا المی 28 183 میداا انقالب 2

2 
خرداد و  21تقاطع خیاباا )خرداد  21میداا 

 (خیاباا خیام
 131 میداا خرا اا 28 183

 011 الرئیسی تقاطع خیاباا پیروزی و خیاباا شی، 21 1/119 (ع)میداا امام حسین  1

 031 میداا منیریه 21 871 (ر )میداا امام خمینی  8

 313 تقاطع خیاباا ر ال  و خیاباا آی  21 1/891 میداا ولیعصر 1

 312 اهلل مدنی و خیاباا  بالا تقاطع آی  20 171 میداا شهدا 1

1 
تقاطع خیایاا انقالب و )چهاررا  ولیعصر

 (خیاباا ولیعصر
 913 میداا ا تاد معین 23 1/170

 29 120 میداا ونك 0
و خیاباا ( تهراا نو)خیاباا دماوند تقاطع 

 امام  و خیاباا آی 
1/917 

3 
میداا فاطمی و تقاطع خیاباا فاطمی و خیاباا 

 ولیعصر
 911 میداا بروجردی 17 182

 2723 فلکة دوم بخارایی 12 1/101 میداا شمشمیری 9

 1/2712 میداا مقدم 11 1/191 میداا توحید 27

22 
باا نبرد و خیاباا تقاطع خیاباا پیروزی و خیا

 برادراا افرا یابی
1/129 18 

دو   و  تقاطع خیاباا شهید داوود گلشن

 خیاباا مسیل باختر و خیاباا ا تاد حسن پنا 
2118 

 

 گیری نتیجه

های بهینة مراکز  مزالی    تواند در شنا ایی مکاا می RBFLN شبکة عصبینتایج این مطالعه نشاا داد 

 .به نتایج منا ب مستل م رعای  نکاتی ا   یابید تو کار گرفته شود  و تااری به

منزاطق  ) عامزل تعزداد بردارهزای ورودی    ا ز   بسیار مهمی که در نتایج کزار تأثیرگزذار    ةنکت

ای بایزد   به طوری که تعداد این بردارهای ورودی بزه گونزه  . ا  بندی  در خطای طبقه( شرای  هم

یزك   هزا بزه   آا و نزه کزاهم    بندی شود ای طبقهها باعث اف ایم خط تعیین شوند که نه اف ایم آا

توجه به پراکندگی خزوب نقزاط آموزشزی در      بسیار مهم دیگر ةنکت. شود منار بندی ضعیف طبقه
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در کنزار توجزه بزه     ا ز   و وانی هر دو د ته از نقاط آموزشزی نسزب  بزه هزم     ا طح منطقه و فر

هزای بهینزه  توجزه موضزوع      ی مکزاا هزا در شنا زای   هزای آا  کارگرفته شد  و نیازمندی های به مدل

 .های بهینة مراک  مالی و تااری اهمی  دارد شنا ایی مکاا

هزا و جلزب رضزای  مشزتریاا         رقابز  میزاا آا  های اخیر  ال رشد مراک  مالی و تااری در

 زامانه اطالعزات   . خدمات ضروری کرد  ا   بریا عرضةهای نوین علمی را در  روش کارگیری به

  هزا دارد و بزه کمزك آا    گیری دادا عوامل مسثر مکانی نقم مهمی در تصمیم دخال جغرافیایی با 

ها و مس سات مزالی   ویژ  بانك به  های اقتصادی و تااری های بالقو  و مستعد فعالی  انتخاب مکاا

ریز اا   دیراا و برنامزه مز   های اقتصزادی  نتایج تحقیق در قالب کالس. شود  پذیر می امکااو اعتباری 

های مسزتعد اقتصزادی     شنا ایی مکاا برایها و مس سات مالی و اعتباری را در تحلیل منطقه  بانك

  هزا و مس سزات مزالی و اعتبزاری     ویزژ  شزعب بانزك    بزه   احدا  و ا تقرار مراک  مالی و تااری

هزای فعلزی و آتزی     ری ی ها در برابر  ایر رقبا جه  برنامه در شنا ایی وضعی  فعلی آا  همينین

 .دهد قرار میری اا این مراک   و بینشی و یع را پیم روی مدیراا و برنامه کند مییاری 
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 و مآخذ منابع

هزای    یم با ا تفاد  از شبکه های حسگر بی کاهم مصرف انرژی در شبکه .(2839)انعامی  ندا  .2

عزات و  فنی و مهند ی  گرو  فناوری اطال ة  دانشکدنور مرک  تهراا دانشگا  پیام .SOMعصبی 

 .ارتباطالت

مزوردی   ةمطالعز : پتانسیل معزدنی  ةنقش ةهای عصبی در تهی کاربرد شبکه» .(2831)بهنیا  پوراا  .1

  نامزة علزوم زمزین    فصزل  .«چادر ملو  ایراا مرک ی – اغند  ةزایی پروتروزوییك در منطق کانی

 .01-09صفحات   17 ةشمار

 ةکاربرد  یستم شبک .(2831)آ  گیاهيی  پانته ؛پروی   عبدالملکی ؛ماشاالهچیاا   خامه ؛راکعی  بابك .8

 زفیدارگله در ا زتاا    ةناحیز : مزوردی  ةبندی خطر زمین لغ ش  مطالع عصبی مصنوعی در پهنه

 .10-11صفحات   2ة  شمارمالة علوم دانشگا  تهراا .« مناا

 .(2897)نزامی  محمدحسزن    ؛علوی پنا    یدکاظم ؛فرجی  بکبار  حسنعلی ؛عشورنژاد  غدیر .1

ای  ها و مس سات مالی و اعتباری با ا تفاد  از فرآیند تحلیل شزبکه  مکانیابی شعب جدید بانك»

 .2-17صفحات  0 ة  شمارری ی شهری پژوهم و برنامه .«(Fuzzy ANP) فازی

کاربرد فنزاوری اطالعزات    .(2830)رفیعی امام  عمار  ؛فر  حمیدرضا متین ؛علوی پنا    یدکاظم .1

 .انتشارات دانشگا  تهراا  چاپ اول تهراا   (ا ی رقومیشن خاک)در علوم زمین 

ارزیابی » .(2892)پور  احمد  فرهادی ؛رحیمی   عید ؛عشورنژاد  غدیر ؛فرجی  بکبار  حسنعلی .1

ها و مس سات مالی و اعتباری با ا زتفاد  از   های خودپرداز در شعب بانك ظرفی  تعداد د تگا 

(ANP)  و(GCA) میداا انقالب تا میداا فردو ی خیابزاا انقزالب   حد وا : مطالعه موردی؛  

 .18-11  21 ةشمار  ای های شهری و منطقه مطالعات و پژوهم .«تهراا

 کارایی ةمقایس» .(2897)صاحبی  محمدرضا  ؛نژاد  مژگاازارعی ؛منصوریاا  علی ؛فروتن  متین .0

رفیری بزه  در مطالعات اکتشافی ذخایر مزس پزو   GRNNو MLP  RBF  PNNهای عصبی  شبکه

 .21-11 صفحات  32 ة  شمارنامة علوم زمینفصل. «GIS منظور تعیین نقاط حفاری در
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دهنزدة   طراحی الگویی جهز  تعیزین نظزام ا زتقرار تسزهیالت ارائزه       .(2831)فوکردی  رحیم  .3

هزای خزودپرداز بانزك کشزاورزی در      جایابی ماشین: مطالعه موردی)خدمات در مناطق شهری 
 .حسابداری و مدیری  ةدانشگا  عالمه طباطبایی  دانشکد  هرااشهرداری ت 27منطقة 

مطالعه ( SDSS) ازی یك  یستم حامی تصمیم مکانی  طراحی و پیاد  .(2833)قربانی  مسعود  .9
 .برداری گرو  مهند ی نقشهدانشگا  تهراا   .تعیین شعب بهینة بانکی: موردی

  یسزتم اطالعزات مکزانی و    .(2833)رجبزی  محمزدعلی    ؛صمدزادگاا  فرهاد ؛قربانی  مسعود .27
بزرداری   اطالعات مکانی   زازماا نقشزه   ةششمین همایم و نمایشگا   امان .صنع  بانکداری

 .کشور

فزرد  مهزدی    غالمعلزی  ؛حسزینی   یدمحسزن   ؛ لماا ماهینی  عبدالر زول  ؛رضا کامیاب  حمید .22

شزهر  : وردیمز  ةمطالعز )شزهری   ة ازی تو زع  مصنوعی در مدل شبکة عصبیکاربرد ». (2897)

 .99-228صفحات   01 رة  شماهای جغرافیای انسانی پژوهم .«(گرگاا

های خودپرداز با ا زتفاد  از   یابی د تگا  مکاا» .(2839)فوکردی  رحیم  ؛الف   لعیا ؛گلی  علی .21

شزهرداری   27 ةشعب بانك کشاورزی منطق: موردی ةمطالع( AHP) مراتبی روش تحلیل  لسله

 .98-273 صفحات  23 ةعه  شمارجغرافیا و تو  .«تهراا

های یك مرک  تحقیقاتی  بندی پژوهشکد  رتبه» .(2830) هللع ت ا   زاد  اصغری مریم؛ پور محامد .28

  2 ةشززمار  هززای مززدیری  پززژوهم .«ORESTE ة گیززری چندشاخصزز از طریززق روش تصززمیم

 .120-188 صفحات

 هللا زیزاری  کرامز    ؛درضزا وارثزی  حمی  ؛تقوایی  مسعود ؛آبادی  علی زنگی ؛مو وی  میرناف .21

های  تحلیل  اختار فضایی شهرهای مرزی ا تاا آذربایااا غربی با ا تفاد  از تحلیل». (2839)

 صزفحات   02 ة  شزمار های جغرافیزای انسزانی   پژوهم .«های عصبیآماری چندمتغیر  و شبکه

212-270. 

و  GISبزا ا زتفاد  از   بینی کزاربری اراضزی    پیم». (2897)اصغر  آل شی،  علی ؛هاشمی  مهدی .21

  1 ة  شزمار 2 ة  دوربزرداری  علزوم و فنزوا نقشزه    .«کاروا جنوبی تهراا ةدر محل شبکة عصبی

 .09-39صفحات
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