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تزاکن جوعیتی ٍ قیوت سهیي در تجاری تا تحلیل راتطِ هغاحت کارتزی 

  شْز تْزاى 3ٍ  1هٌاطق 

 
1عاطفِ تخشٌذُ

* 

 ای، داًطگاُ تْشاى، سیضی هٌطمِداًطدَی واسضٌاسی اسضذ تشًاهِ -1

 

 

 

 چكیذُ

ٍ سطح اختػاظ دادُ ضذُ تِ آى هؤثشًذ. ایي ػَاهل سا دس ادتیات خْاًی، ػَاهل صیادی تش تؼییي خاًوایی واستشی تداسی 

هحیطی لشاس داد. تشای همایسِ هیضاى هؤثش تَدى ّش یه اص ػَاهل، تَاى ریل سِ دستِ ولی التػادی، اختواػی ٍ صیستهی

استشی ایي پژٍّص تالش داسد تا وطف وٌذ وِ اص هیاى ػَاهل التػادی ٍ اختواػی، وذام دستِ اص ایي ػَاهل تش سطَح و

وِ اص لحاظ تافت اختواػی ٍ التػادی تِ ًسثت ّوگي ّستٌذ،  3ٍ  1تداسی اثشگزاستشًذ. تشای ایي هٌظَس، ًَاحی هٌاطك 

اًذ. دس ایي پژٍّص، تالش ضذُ تا ساتطِ تیي هساحت واستشی اص تیي هٌاطك تْشاى تِ ػٌَاى هَسد هطالؼِ اًتخاب ضذُ

تحلیل  3ٍ  1ًاحیِ هٌاطك  16ی ٍ تشاون خوؼیتی اص هیاى ػَاهل اختواػی دس تداسی تا لیوت صهیي اص تیي ػَاهل التػاد

ّای تداسی هَخَد دس هحذٍدُ هَسد هطالؼِ، تؼشیف ضذُ ٍ گشدد. تشای ایي هٌظَس اتتذا دس تخص هثاًی ًظشی، واستشی

ذ. سپس تا تَخِ تِ آًچِ اًتمسیوات والثذی هحذٍدُ تا تمسیوات والثذی تؼشیف ضذُ دس ادتیات هَخَد ایشاى دادُ ضذُ

گشدد. دس وِ دس ادتیات خْاًی دس خػَظ ػَاهل اثشگزاس تش واستشی تداسی هطشح ضذُ، چاسچَب ًظشی پژٍّص اسائِ هی

ّا تیاًگش ایي اهش ضَد. ًتایح حاغل اص تحلیلًْایت تشای تحلیل سٍاتط تیي هتغیشّا، اص تحلیل سگشاسیَى خطی استفادُ هی

ٍخَد ًذاسد. ٍلی ساتطِ  3ٍ  1اسی هیاى تشاون خوؼیتی ٍ هساحت واستشی تداسی دس ًَاحی هٌاطك است وِ ساتطِ هؼٌاد

سٍد ّشخا لیوت ای هؼٌاداس ٍ هستمین است. تِ ایي هؼٌا وِ اًتظاس هیهیاى لیوت صهیي ٍ هساحت واستشی تداسی، ساتطِ

 تش تاضذ.تش تاضذ، هساحت واستشی تداسی ًیض تیصصهیي تیص

 

 تحلیل سگشاسیَى خطی، واستشی تداسی دس همیاس ًاحیِ، لیوت صهیي، تشاون خوؼیتی کلیذی: ّای ٍاصُ
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 هقذهِ -1
ّای استاًذاسد واستشی تَدُ است. ّای خذهاتی، سشاًِّای ضْشی، ػاهل تؼییي وٌٌذُ سطح واستشیتِ طَس هؼوَل دس طشح

ي وٌٌذُ هساحت واستشی، خوؼیت یه ًاحیِ یا هٌطمِ ضْشی تذیي هؼٌا وِ ّوَاسُ فشؼ تش ایٌست وِ اٍلیي ٍ تٌْا ػاهل تؼیی

ّای خذهاتی هؤثشًذ. دس ادتیات خْاًی، سِ ػاهل التػادی، اختواػی ٍ است. اها دس ٍالؼیت ػَاهل دیگشی ًیض تش سطَح واستشی

 هحیطی تش هىاى واستشی تداسی ٍ هیضاى سطح اختػاظ دادُ ضذُ تِ آى هؤثشًذ.صیست

س ساستای هطالؼِ ػَاهل هؤثش تش واستشی تداسی ٍ همایسِ دٍ صیش هؼیاس  اص تیي ایي ػَاهل )صیش هؼیاس ایي ًَضتاس تالضی د

اداهِ تخص است. دس  6ایي همالِ ضاهل لیوت صهیي اص ػاهل التػادی ٍ صیشهؼیاس خوؼیت اص ػاهل اختواػی( تا یىذیگش است. 

ضَد. تخص ٍ اّذاف ٍ سؤاالت ٍ سٍش تحمیك( پشداختِ هی تِ ولیات پژٍّص )ضاهل طشح هسألِ ایي همذهِ، دس تخص دٍم

ایي  ّستٌذ، دس 3ٍ  1ّای هَسد هطالؼِ، ًَاحی هٌاطك پژٍّص تِ هثاًی ًظشی اختػاظ داسد. تا تَخِ تِ ایٌىِ هحذٍدُ سَم

شی تداسی دس تِ تؼشیف ًاحیِ ٍ ٍاحذّای تداسی دس همیاس ًاحیِ پشداختِ خَاّذ ضذ. پس اص آى ػَاهل هؤثش تش واستتخص 

پژٍّص تِ ضٌاخت هختػش  چْاسمضَد. تخص ادتیات خْاًی هطشح خَاٌّذ ضذ ٍ دس ًْایت چاسچَب ًظشی پژٍّص اسائِ هی

 ضًَذ.پشداصد ٍ دس ًْایت تحلیل سگشاسیَى خطی ٍ ًتایح حاغل اص آى اسائِ هیهحذٍدُ هَسد هطالؼِ هی

 

 کلیات پضٍّش -2
ًاحیِ  16ایسِ ساتطِ سطَح واستشی تداسی تا تشاون خوؼیتی ٍ لیوت صهیي دس ایي تحمیك تالضی دس خْت یافتي ٍ هم

ای تشای وطف ٍ همایسِ ساتطِ ػلّی هساحت واستشی تداسی تا تْشاى است. هسألِ ایي تحمیك، فمذاى هطالؼِ 3ٍ  1هٌاطك 

ّشیه اص ػَاهل لیوت صهیي ٍ  ػَاهل لیوت صهیي ٍ تشاون خوؼیتی است. ّذف ایي تحمیك هحاسثِ ٍ همایسِ هیضاى اثشگزاسی

تْشاى تا استفادُ اص تحلیل سگشاسیَى خطی است. اًتخاب ایي دٍ  3ٍ  1تشاون خوؼیتی تش هساحت واستشی تداسی دس هٌاطك 

وِ تِ لحاظ تافت التػادی ٍ اختواػی ًسثتاً ّوگي -ًاحیِ هَخَد دس ایي دٍ هٌطمِ  16ّای هٌطمِ تِ هٌظَس استفادُ اص دادُ

 85ّای تداسی هشتَط تِ سال َست پزیشفتِ است. دس ایي ساستا اص اطالػات تشاون خوؼیتی ٍ هساحت واستشیغ -ّستٌذ

است وِ تا تَخِ تِ ایٌىِ لیوت صهیي دس توام ًَاحی تمشیثاً تِ یه  92استفادُ ضذُ است. اطالػات لیوت صهیي هشتَط تِ سال 

 ًسثت تاال سفتِ است، هطىلی ایداد ًخَاّذ وشد. 

 :اًذدس صیش آهذُ الت تحمیكسؤا

 اثشگزاستش است؟ 3ٍ  1وذام یه اص ػَاهل تشاون خوؼیتی ٍ لیوت صهیي تش هساحت واستشی تداسی دس هٌاطك  (1

 تْشاى چگًَِ است؟ 3ٍ  1ی هیاى هساحت واستشی تداسی ٍ تشاون خوؼیتی دس ًَاحی هٌاطك ساتطِ (2

 ٍخَد داسد؟ 3ٍ  1س هٌاطك ای هیاى هساحت واستشی تداسی ٍ لیوت صهیي دآیا ساتطِ (3

 :تذیي ضشحٌذ تحمیكایي اّذاف تٌاتشایي 

ضْش تْشاى ٍ  3ٍ  1هحاسثِ هیضاى اثشگزاسی ػَاهل لیوت صهیي ٍ تشاون خوؼیتی تش هساحت واستشی تداسی دس هٌاطك  (1

 ّاهمایسِ آى

 حلیل سگشاسیَى خطیتحلیل ساتطِ هیاى هساحت واستشی تداسی تا تشاون خوؼیتی ٍ لیوت صهیي تا استفادُ اص ت (2

سٍش تحمیك، هطالؼِ هَسدی ٍ تحلیلی است ٍ تشای تحلیل ساتطِ تیي هساحت واستشی تداسی تا تشاون خوؼیتی ٍ لیوت 

 1صهیي اص تحلیل سگشاسیَى خطی استفادُ خَاّذ ضذ. ًتیدِ ایي تحلیل دس ًْایت تِ ایي سؤال پاسخ خَاّذ داد وِ دس هٌاطك 

تش هساحت واستشی تداسی هؤثشتش است یا تشاون خوؼیتی ٍ تا تَخِ تِ اثش ّش وذام اص ػَاهل چِ ضْش تْشاى، لیوت صهیي  3ٍ 

 ساّىاسّایی تایذ دس پیص گشفتِ ضَد.
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 هثاًی ًظزی؛ تعزیف ٍاحذ تجاری در هقیاط ًاحیِ ٍ عَاهل اثزگذار تز آى -3
ٍّص اص خولِ ًاحیِ ٍ ٍاحذّای تداسی دس تشای تؼییي چاسچَب ًظشی تحمیك، اتتذا الصم است تا هفاّین هشتثط تا پژ

ّای تداسی ضٌاسایی ٍ تثییي گشدًذ. تشای ایي هٌظَس اتتذا تِ تؼشیف همیاس ًاحیِ تؼشیف ضًَذ ٍ ػَاهل اثشگزاس تش واستشی

 ای هیاى ٍاحذّای تمسین دس ایي پژٍّص )تش هثٌای ًَاحیًاحیِ ٍ واستشی تداسی دس همیاس آى پشداختِ ضذُ، سپس همایسِ

پزیشد تا ٍخَد اًَاع واستشی تداسی دس هحذٍدُ هَسد ًظش تَخیِ ( ٍ تؼشیف ًاحیِ دس ادتیات هَخَد غَست هی3ٍ  1هٌاطك 

 ضَد.ّا چاسچَب ًظشی پژٍّص اسائِ هیگشدًذ ٍ تا تَخِ تِ آىّای تداسی تثییي هیضَد. پس اص آى، ػَاهل اثش گزاس تش واستشی

 ًاحیِ تعزیف ٍاحذ تجاری در هقیاط -3-1

تْشاى است، الصم است  3ٍ  1تا تَخِ تِ ایٌىِ ّذف ایي ًَضتاس تحلیل ػَاهل اثشگزاس تش واستشی تداسی دس ًَاحی هٌاطك 

ٍ پس گشدد اسائِ هی، اتتذا تؼشیف ًاحیِ . تشای ایي هٌظَستا اتتذا تؼاسیف ًاحیِ ٍ واستشی تداسی دس همیاس ًاحیِ غَست پزیشد

 ضًَذ.ای تؼشیف هیًاحیِّای تداسی اص آى واستشی

گًَِ تؼشیف وشد: تَاى ایيّای ضْشی دوتش حثیثی است، ًاحیِ سا هیوِ تشگشفتِ اص وتاب سشاًِ 1تا تَخِ تِ خذٍل  :ًاحیِ

هتش است. ػٌػش ضاخع ًاحیِ، ٍاحذ  753تا  653خاًَاس تا ضؼاع دستشسی  5333تا  3533ًاحیِ والثذ اضتغال ٍ سىًَت 

 .[1ضَد ]اش تؼشیف هیاست ٍ ًاحیِ تش پایِ چگًَگی دستشسی تِ ػٌػش ضاخعآهَصضی دتیشستاى 

 

 [1جذٍل تقغیوات کالثذی ]: 1 جذٍل

 ًاحیِ
 

 تزسى

هح

 لِ

کَی یا 

ٍاحذ 

 ّوغایگی

کَچِ یا 

گزٍُ 

 هغكًَی

 ردیف تقغین ًام ٍاحذ هغكًَی

 
 1 ٍاحذ هسىًَی

 
 2 هسىًَی وَچِ یا گشٍُ 93 - 233

 
 3 وَی یا ٍاحذ ّوسایگی 433 - 633 3 – 5

 
 4 هحلِ 733 - 1253 8 – 13 2 – 3

 
 5 تشصى 1833 - 3333 15 – 23 4 – 5 2

 
 6 ًاحیِ 3533 – 5333 33 – 43 8 – 9 4 2

 7 هٌطمِ 13533 - 18333 123 - 163 32 - 34 16 8 4

 
ضًَذ. ّواًگًَِ وِ ذُ ًاحیِ، تِ دٍ دستِ ضاخع ٍ تَصیؼی تمسین هیػٌاغش تطىیل دٌّ دٌّذُ ًاحیِ:عٌاصز تشكیل

تش روش ضذ، ػٌػش ضاخع، دتیشستاى است ٍ ػٌاغش تَصیؼی ضاهل تاضگاُ ٍسصضی، وتاتخاًِ، ٍاحذّای اداسی، دسهاًگاُ، پیص

گیشد. دس ضىل هطالؼِ لشاس هیتَستاى ٍ ٍاحذّای تداسی ّستٌذ. اص هیاى ایي ػٌاغش، ػٌػش واستشی تداسی دس ایي ًَضتاس هَسد 

 اًذ.، ایي ػٌاغش ًوایص دادُ ضذ1ُ
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 [1ًاحیِ، هأخذ: ًگارًذُ تا تَجِ تِ ] : عٌاصز تشكیل دٌّذ1ُ شكل

 

 . اها تا[1پزیش است ]دس همیاس ًاحیِ، ٍخَد ٍاحذّای تداسی خشیذ ّفتگی ٍ هاّاًِ تَخیِ ٍاحذ تجاری در هقیاط ًاحیِ:

هحلِ است ٍ تا تَخِ تِ ایٌىِ دس همیاس هحلِ ٍاحذّای  4تَخِ تِ ایٌىِ همیاس ًاحیِ اص هحلِ تضسگتش است ٍ ّش ًاحیِ ضاهل 

تَاى تَخیِ وشد وِ ٍاحذّای تداسی خشیذ سٍصاًِ ّن دس ًَاحی هَخَد تاضٌذ. تٌاتشایي تا تَخِ تِ تداسی سٍصاًِ ٍخَد داسد، هی

 داسی ًاحیِ ضاهل ٍاحذّای تداسی خشیذ سٍصاًِ، ّفتگی ٍ هاّاًِ ّستٌذ.تؼشیف اسائِ ضذُ، ٍاحذّای ت

 

ّواًگًَِ وِ روش ضذ، ًاحیِ دس تمسیوات والثذی، ضاهل  تا جذٍل تقغیوات کالثذی: 3ٍ  1تطثیق ًَاحی هٌاطق 

تا تَخِ تِ  ٍاحذّای تداسی خشیذ سٍصاًِ، ّفتگی ٍ هاّاًِ است. ػالٍُ تش آى تایذ داًست وِ خوؼیت تحت پَضص ًَاحی

ّضاس ًفش هتغیش  43تا  22، خوؼیت ّش ًاحیِ تیي 3ٍ  1ّضاس ًفش است. اها دس ًَاحی هٌاطك  16تا  12خذٍل تمسیوات والثذی، 

فشٍضی ًیض ّستٌذ. ّای تداسی ػوذُّای تداسی خشیذ سٍصاًِ، ّفتگی ٍ هاّاًِ، ضاهل واستشیاست. ایي ًَاحی، ػالٍُ تش واستشی

تش است. دس ًتیدِ تایذ تِ سشاؽ تؼشیف ّا اص ًاحیِ دس تمسیوات والثذی پیطٌْادی دوتش حثیثی تضسيآىتٌاتشایي، همیاس 

 تا تؼشیف هٌطمِ تشسسی ضَد. 3ٍ  1هٌطمِ دس ًظام تمسیوات والثذی سفت تا اهىاى تطثیك ًَاحی 

ّضاس ًفش تاضذ. هٌاطك،  63تا  45سٍد وِ خوؼیت تحت پَضص هٌاطك تا تَخِ تِ خذٍل تمسیوات والثذی، اًتظاس هی

ّای تداسی ػوذُ فشٍضی ًیض ّستٌذ. همایسِ تاال ّای تداسی خشیذ ّفتگی، هاّاًِ ٍ سٍصاًِ، ضاهل واستشیػالٍُ تش واستشی

تیي خوؼیت ًاحیِ ٍ هٌطمِ دس ًظام تمسیوات والثذی لشاس  3ٍ  1ًطاى داد وِ خوؼیت تحت پَضص ّش ًاحیِ دس هٌاطك 

 ضَد.فشٍضی( دس ایي ًَاحی تَخیِ هیذُخشیذ سٍصاًِ، ّفتگی، هاّاًِ ٍ ػوّای تداسی )َد اًَاع واستشیداسد. تٌاتشایي ٍخ

 

 عَاهل اثزگذار تز کارتزی تجاری: -3-2

ضَد. سپس دس ایي تخص اص ًَضتاس اتتذا تِ ضشٍست تَخِ تِ اثشات احتوالی واستشی تداسی تش هحیط ضْشی پشداختِ هی

خایی وِ اثشات واستشی تداسی تش هحیط ضْشی هتماتل است، خَد ایي اثشات ضًَذ. اص آىَضیح دادُ هیایي اثشات تِ تفىیه ت

چَب ًظشی ایي ػَاهل دس پایاى ایي تخص، چاسّای تداسی ضٌاختِ ضًَذ. تا تَخِ تِ تَاًٌذ تِ ػٌَاى ػَاهل هؤثش تش واستشیهی

 .گشددپژٍّص اسائِ هی
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تِ دالیل صیش، الصم است تا اثشات هتماتل واستشی تداسی تش هحیط  ری تز هحیط شْزی:اّویت تَجِ تِ اثزات کارتزی تجا

 :[2یی ضًَذ ٍ هَسد تَخِ لشاس گیشًذ ]ضْشی ضٌاسا

خاًوایی واستشی تداسی دس ّش هحیط ضْشی، هَخة تغییش دس ٍضؼیت  :دسن اثشات حاغل اص تغییشات احتوالی -1

د. تٌاتشایي الصم است اثشات حاغل اص ایي تغییشات ضٌاسایی ضًَذ تا گشدالتػادی، اختواػی ٍ والثذی آى هحیط هی

 اثشات سَء تِ حذالل سسیذُ ٍ اثشات هفیذ تمَیت گشدًذ.

هحیطی، التػادی ٍ اختواػی ًاهطلَب تِ حذالل هیضاى ّای صیستالصم است تا ّضیٌِ :ّای ػوَهیوٌتشل ّضیٌِ -2

 خَد تشسٌذ.

ػیع تْیٌِ هٌاتغ، خػَغاً استفادُ تْیٌِ اص صهیي، الصم است تا ایي ػَاهل دس خْت تخ :سیضیتْیٌِ تَدى تشًاهِ -3

 وٌذ.سیضی ووه هیضٌاسایی ضًَذ. ضٌاسایی ایي ػَاهل تِ تْیٌِ تَدى تشًاهِ

وٌٌذگاى هیضاى دستشسی تِ اًَاع هختلف واستشی تداسی تش استاًذاسد صًذگی تواهی هػشف :سیضیػادالًِ تَدى تشًاهِ -4

 هؤثش است.

ّای ساوي دس یه ًاحیِ دستشسی تِ اًَاع هختلف واستشی تداسی تش ویفیت صًذگی اضخاظ ٍ گشٍُ :فیت صًذگیوی -5

 ضْشی اص طشیك تغییش دس ویفیت هحیط ضْشی اثشگزاسی غیش هستمین داسد.

ّا سا تِ تَاى تِ سشاؽ خَد ایي اثشات سفت ٍ آىحال وِ اّویت تَخِ تِ اثشات هتماتل واستشی تداسی هطخع گشدیذ، هی

 تفػیل تیاى وشد.

 

-هحیطی تمسین هیایي اثشات تِ سِ دستِ ولی التػادی، اختواػی ٍ صیست اثزات کارتزی تجاری تز هحیط شْزی:

 ّا تَضیح دادُ ضذُ است:ضًَذ. دس صیش تِ تفػیل دس هَسد ّش وذام اص آى

هٌدش تِ تغییش دس گشدش هالی وسة ٍ واس تَاى گفت وِ تَسؼِ واستشی تداسی دس یه هحیط ضْشی اص لحاظ التػادی هی

گزاسی دس تخص تداسی اثش ّایی هاًٌذ اضتغال ٍ سشهایِضَد. ایي اهش تش ضاخعهَخَد ٍ ایداد الگَّای وسة ٍ واس خذیذ هی

 .[2صهیي تداسی اثش غیش هستمین داسد ]هستمین ٍ تش ضاخػی هاًٌذ لیوت 

ذ تش ػَاهلی هاًٌذ خوؼیت یه ًاحیِ، الگَی هػشف ساوٌیي ٍ ًمص تَاًٍخَد واستشی تداسی هیاص لحاظ اختواػی، 

. ػالٍُ تش آى، ایي ػَاهل ًیض تش خاًوایی [2دّی الگَّای سفتاسی هؤثش تاضذ ]واستشی تداسی تِ ػٌَاى هشوض هحلِ دس ضىل

 واستشی تداسی ٍ هساحت آى اثش گزاسًذ.

گیشد. خػَغاً تش هحیط ضْشی ٍ هحیط صیست هذ ًظش لشاس هیّای خذیذ هحیطی، تأثیشات حاغل اص تَسؼِاص لحاظ صیست

تغییش دس الگَی استفادُ اص خَدسٍی ضخػی، تشافیه حاغل اص ایداد واستشی تداسی ٍ ضشٍست تَسؼِ حول ٍ ًمل ػوَهی اص 

 .[2هسائل هشتثط تا هحیط صیست ّستٌذ ]

وٌٌذُ واستشی تداسی دس یه ًاحیِ ضْشی َاهل تؼییيتَاًٌذ تِ ػٌَاى ػخایی وِ ایي اثشات هتماتل ّستٌذ، خَد هیاصآى

 گیشد.هَسد تَخِ لشاس گیشًذ. تِ طَس هثال، خایی وِ الگَّای هػشف خاغی حاون تاضذ، ًَع خاغی اص واستشی تداسی ضىل هی
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 چارچَب ًظزی پضٍّش: -3-3

 ضَد:ص تِ ضشح صیش اسائِ هیتا تَخِ تِ هثاحث هطشح ضذُ دس تخص هثاًی ًظشی، چاسچَب ًظشی ٍ هذل تحلیلی پژٍّ

 

 
 : هذل تحلیلی پضٍّش2 شكل

 

اص تیي توام صیشهؼیاسّای هطشح ضذُ، دس ایي پژٍّص، دٍ صیش هؼیاس لیوت صهیي اص هؼیاس التػادی ٍ خوؼیت اص هؼیاس 

د استفادُ تشای صیش هؼیاس خوؼیت، تشاون ّای هَسضًَذ. دادُاختواػی تِ ػٌَاى ػَاهل اثشگزاس تش واستشی تداسی تحلیل هی

است ٍ تشای صیشهؼیاس لیوت صهیي اص هیاًگیي لیوت یه هتش هشتغ  85سال  GISتش پایِ اطالػات  3ٍ  1خوؼیتی ًَاحی 

ّای هیذاًی ًگاسًذُ آپاستواى هسىًَی دس ًَاحی ایي هٌاطك استفادُ ضذُ است. اطالػات هشتَط تِ لیوت صهیي تش پایِ تشداضت

 اًذ.سایت هؼاهالت اهالن استخشاج ضذُ ٍ

 

 شٌاخت ٍضع هَجَد هحذٍدُ هَرد هطالعِ -4
چِ وِ دس هثاًی ًظشی هطشح پشداصد. تا تَخِ تِ آىچِ وِ دس هثاًی ًظشی تثییي ضذ هیایي تخص اص ًَضتاس تِ ضٌاخت آى

ضْش تْشاى ضٌاسایی ضذُ تا دس هشحلِ تحلیل  3ٍ  1ضذ، الصم است تا ػَاهل هؼشفی ضذُ ٍ هؤثش تش واستشی تداسی دس هٌاطك 

ّا دس ضْش تْشاى دس ًمطِ ٍ ًَاحی ٍ هحالت آى  3ٍ  1تتَاًٌذ هَسد استفادُ لشاس گیشًذ. تشای ایي هٌظَس دس اتتذا خایگاُ هٌاطك 

-ی آٍسدُ ضذُّای تشاون خوؼیتی ٍ لیوت یه هتش هشتغ آپاستواى هسىًَضَد. پس اص آى ًمطِهؼشفی هحذٍدُ ًوایص دادُ هی

 اًذ تا ًوایاًگش ٍضؼیت ولی ایي هٌاطك اص لحاظ خوؼیت ٍ لیوت صهیي تاضٌذ.

 3ّضاس ًفش ٍ خوؼیت هٌطمِ  453، حذٍد 93دس سال  1تشیي هٌاطك تْشاى ّستٌذ. خوؼیت هٌطمِ ضوالی 3ٍ  1هٌاطك 

سا دس هیاى هٌاطك داسا  13ستثِ  3مِ ٍ هٌط 6ستثِ  1ّضاس ًفش تَدُ است. اص ًظش خوؼیت، هٌطمِ  315دس ّواى سال حذٍد 

است اص  1تش است، اها تِ دلیل ایٌىِ هساحت آى ًػف هساحت هٌطمِ ون 1اص هٌطمِ  3ّستٌذ. تا ٍخَد ایٌىِ خوؼیت هٌطمِ 

ًفش تش ّىتاس تَدُ دس حالیىِ  73، 85دس سال  1تشاون خوؼیتی تیطتشی تشخَسداس است. تش ایي اساس تشاون خوؼیتی هٌطمِ 

دس ضْش تْشاى ٍ  3ٍ  1ًوایاًگش خایگاُ هٌاطك  6تا  3 ّایضىلًفش تش ّىتاس است.  133چیضی حذٍد  3ون خوؼیتی هٌطمِ تشا

 تشاون خوؼیتی ّش وذام اص هٌاطك ّستٌذ.
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 در هیاى هٌاطق شْز تْزاى 3ٍ  1: جایگاُ هٌاطق 3شكل 

 

 
 3ٍ  1ت ٍ ًَاحی هٌاطق : هحال4شكل 

 

، ًمطِ 7 ضىلگشدد. دس ، هیضاى لیوت صهیي دس ایي ًَاحی تشسسی هی3ٍ  1پس اص هؼشفی هیضاى تشاون دس ًَاحی هحالت 

تشیي هیاًگیي لیوت صهیي ًطاى دادُ ضذُ است. تا تَخِ تِ ایي ًمطِ، تیص 3ٍ  1هیاًگیي لیوت صهیي دس ًَاحی هٌاطك 

 3: تزاکن جوعیتی در ًَاحی هٌطقِ 6شكل  [3] تزحغة ًفز تز ّكتار 1: تزاکن جوعیتی در ًَاحی هٌطقِ 5شكل 
 [3] تزحغة ًفز در ّكتار
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تشیي هیاًگیي لیوت صهیي هشتَط هیلیَى تَهاى( ٍ ون 17)لیوت ّش هتش هشتغ آپاستواى هسىًَی  1ٌطمِ ه 3هشتَط تِ ًاحیِ 

 هیلیَى تَهاى( است. 7)لیوت ّش هتش هشتغ آپاستواى هسىًَی  1هٌطمِ  6تِ ًاحیِ 

 

 
هأخذ: هطالعات  ،ز تْزاى تز حغة هیلیَى تَهاىشْ 3ٍ  1: هیاًگیي قیوت ّز هتز هزتع آپارتواى هغكًَی در هٌاطق 7شكل 

 [5ٍ  4هیذاًی ًگارًذُ ٍ ]

تَاى هطاّذُ وشد ، هی8 ضىلگشدد. تا تَخِ تِ دس ًْایت دس ایي تخص ًمطِ هساحت واستشی تداسی دس ّش ًاحیِ اسائِ هی

تشیي هساحت اؽ فشدٍس(، ٍ ون)هحالت تدشیص، لیطشیِ ٍ ت 1هٌطمِ  7تشیي هساحت واستشی تداسی هشتَط تِ ًاحیِ وِ تیص

 است. 1هٌطمِ  7ِ ًاحیِ واستشی تداسی هشتَط ت

 
 [3]تزحغة ّكتار  3ٍ  1ًَاحی هٌاطق  : ًقشِ هغاحت کارتزی تجاری در8شكل 

 

 
 



  هعوارایزاى عزاعزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذعاى کاًَى

 ّوایش تیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ شْزعاسی در ّشارُ عَم

 94هاُ  تیز -تْزاى 

 9 

 تحلیل رگزاعیَى خطی -5
پشداصد. ّواًگًَِ وِ ی ٍ لیوت صهیي هیلیل ساتطِ هیاى هساحت واستشی تداسی تا تشاون خوؼیتایي تخص اص ًَضتاس تِ تح

ضَد. تشای ایي هٌظَس دس اتتذا ساتطِ هیاى هساحت روش ضذ تشای تحلیل ایي سٍاتط اص تحلیل سگشاسیَى خطی استفادُ هی

ضَد. سپس ساتطِ هیاى هساحت واستشی تداسی تا تشاون خوؼیتی هَسد هحاسثِ لشاس واستشی تداسی ٍ لیوت صهیي هحاسثِ هی

ضَد ٍ تْتشیي ٍ تاهؼٌاتشیي ساتطِ اص هیاى سِ ساتطِ هحاسثِ ضذُ اًتخاب ّش سِ هتغیش اخشا هیشد. دس ًْایت هذل تشای گیهی

غَست پزیشفتِ است. هشاحل تحلیل سگشاسیَى خطی دس  SPSSافضاس آهاسی ضَد. توام هشاحل ایي تحلیل تا استفادُ اص ًشمهی

 آیذ:اداهِ هی

 
 تزعین دیاگزام پزاکٌذگی تزای ّز هتغیز هغتقل: -5-1

: ًوَدار هغاحت کارتزی تجاری )ّكتار( تزحغة 11شكل 

 تزاکن جوعیتی )ًفز تز ّكتار(

: ًوَدار هغاحت کارتزی تجاری )ّكتار( تزحغة 9شكل 

 هیلیَى تَهاى(قیوت ّز هتز هزتع آپارتواى هغكًَی )
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ضَد وِ ، هطاّذُ هی9وٌذ. تا تَخِ تِ ضىل ضواسُ ًمص هؤثشی سا ایفا هی 1ّای پشتّا، دس ضٌاسایی دادُتشسین ایي دیاگشام

هٌطمِ  1ًاحیِ ًفش تش ّىتاس است ) 633تش اص دس ًوَداس تشاون دٍ دادُ پشت ٍخَد داسد. یىی دس خای وِ تشاون خوؼیتی تیص

(. تٌاتشایي ٌّگام اخشای هذل 1هٌطمِ  7تش است )ًاحیِ ّىتاس تیص 15( ٍ دیگشی دس خایی وِ هساحت واستشی تداسی اص 3

دادُ اخشا ضَد. دس ًوَداس هساحت واستشی  14تشای ایي دٍ هتغیش الصم است تا ایي دٍ ًاحیِ اص تحلیل حزف گشدًذ ٍ هذل تا 

(، پشت تَدى واهالً هطخع است 1هٌطمِ  7ّىتاس )ًاحیِ  15تش اص دس هَسد دادُ هساحت تضسيتداسی تشحسة لیوت صهیي 

( تا ضه ّوشاُ است. تٌاتشایي الصم است تا هذل یىثاس 1هٌطمِ  3هیلیَى تَهاى )ًاحیِ  17ٍلی پشت تَدى دادُ لیوت صهیي 

 هیلیَى تَهاى هطخع گشدد. 17دادُ لیوت صهیي  اخشا ضَد تا پشت تَدى یا ًثَدى 1هٌطمِ  7تذٍى دس ًظش گشفتي ًاحیِ 
 

 اجزای هذل تزای هتغیزّای قیوت سهیي ٍ هغاحت کارتزی تجاری: -5-2

ّا تشای (، تایذ تست ًشهال تَدى داد1ُهٌطمِ  7ّىتاس )ًاحیِ  15تش اص پس اص حزف دادُ پشت هساحت واستشی تداسی تیص .1

 ست دس صیش آهذُ است:دادُ تالی هاًذُ غَست پزیشد. ًتیدِ ایي ت 15
 

 ّا: تغت ًزهال تَدى تَسیع داد2ُ  جذٍل

Hypothesis Test Summary 

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 
1 The distribution of Area is 

normal with mean .35.6 and 
standard deviation 8361. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

.996 Retain the null 
hypothesis. 

2 The distribution of Price is 
normal with mean 931.9 and 
standard deviation .31.. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

.549 Retain the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .50. 

 

 ضَد.ّا تشای هتغیشّای لیوت ٍ هساحت ثاتت هیتا تَخِ تِ خذٍل تاال، ًشهال تَدى تَصیغ دادُ

شچِ هیضاى هتغیش چمذس تا ّن استثاط داسًذ، ّ ایي هاتشیس، تیاًگش ایي هَضَع است وِ دٍ هشاّذُ هاتزیظ ّوثغتگی: .2

 هاتشیس ّوثستگی دس صیش آهذُ است: تش تاضذ، دٍ هتغیش تِ ّن هشتثط تش ّستٌذ.ًضدیه 1استثاط تِ 

 

 : هاتزیظ ّوثغتگی دٍ هتغیز قیوت سهیي ٍ هغاحت کارتزی تجاری3 جذٍل

Correlations 
  Area Price 

Pearson 

Correlation 

Area 83111 .196 

Price  .196 83111 

Sig. (8-tailed) Area . .111 

Price .111 . 

N Area 85 85 

Price 85 85 

 

( دٍ هتغیش هساحت واستشی تداسی ٍ لیوت یه هتش هشتغ آپاستواى Rتا تَخِ تِ ایي هاتشیس، هیضاى ّوثستگی )ضشیة 

 سٍد وِ دٍ هتغیش استثاط ًضدیىی تا یىذیگش داضتِ تاضٌذ.است وِ همذاس تسیاس صیادی است. یؼٌی اًتظاس هی 3.896هسىًَی، 

                                                 
1
 Outliers 
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( است. ایي ػذد ًوایاًگش ایي R2ًىتِ لاتل تَخِ دس ایي خذٍل، هشتغ ضشیة ّوثستگی ) :لهشاّذُ جذٍل خالصِ هذ .3

هَضَع است وِ چٌذ دسغذ اص تغییشات پذیذُ هَسد هطالؼِ )دس ایٌدا هتغیش ٍاتستِ هساحت واستشی صهیي( تَسط تغییشات 

 ضَد.هتغیش هستمل )لیوت واستشی تداسی( تؼییي هی

 

 : خالصِ هذل4 جذٍل

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .896a
 .803 .788 .77150 .803 531121 1 13 .000 

a. Predictors: (Constant), Price 

b. Dependent Variable: Area 

 

ضَد. ایي دسغذ اص تغییشات هساحت واستشی تداسی تَسط تغییشات لیوت صهیي تؼییي هی 83.3تا تَخِ تِ خذٍل فَق، 

 (.Fدسغذ اطویٌاى لاتل لثَل است )تشاساس تست  99.9گیشی تا ًتیدِ

دّذ. خط ٍ ػشؼ اص هثذأ سا ًطاى هیایي خذٍل، ضشایة ساتطِ خطی هیاى هتغیشّا، یؼٌی ضیة  هشاّذُ جذٍل ضزایة: .4

 ضَد.تشاساس ایي ضشایة ساتطِ هیاى هتغیشّای هساحت واستشی تداسی ٍ لیوت صهیي ًَضتِ هی

 

 : جذٍل ضزایة راتطِ خطی5 جذٍل

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95109 Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -11673 .742  -21255 .042 -31276 -.070      

Price .530 .073 .896 71288 .000 .373 .687 .896 .896 .896 11000 11000 

a. Dependent Variable: Area 

 

تَاى ساتطِ خطی سا تِ دست آٍسد. ٍلی پیص اص ًَضتي ایي ساتطِ الصم است تا ػذم ٍخَد دادُ تا تَخِ تِ خذٍل فَق، هی

 سخَع ضَد. 2ّاهاًذُپشت تشسسی گشدد. تشای ایي هٌظَس تایذ تِ خذٍل تالی

ّستٌذ. تشای x 3 ٍy 4هاًذُ اسد لاتل تشسسی دس ایي خذٍل، استاًذاسد ضذُ همادیش تالیهَ ّا:هاًذُهشاّذُ جذٍل تاقی .5

تش تاضٌذ. تشاتش اًحشاف هؼیاس ون 3حػَل اطویٌاى اص ػذم ٍخَد دادُ پشت دس تحلیل، الصم است تا ایي همادیش اص لذس هطلك 

 ایي خذٍل دس صیش لاتل هطاّذُ است:

 

 
 

                                                 
2
 Residual statistics 

3
 Std. predicted value 

4
 Std. residuals 
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 ّاهاًذُ: جذٍل تاقی6 جذٍل

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 210375 713387 315360 1150281 15 

Residual -1130657 1123538 .00000 .74344 15 

Std. Predicted Value -.997 21530 .000 11000 15 

Std. Residual -11694 11601 .000 .964 15 

a. Dependent Variable: Area 

 

ّای آى هاًذُاست ٍ حذالل ٍ حذاوثش تالی 1(، xضَد، همذاس اًحشاف هؼیاس تشای هتغیش هستمل )ّواًگًَِ وِ هطاّذُ هی

ٍخَد  ّای هتغیش هستمل، دادُ پشتتش ّستٌذ. تٌاتشایي دس دادُون 3ّستٌذ وِ ّشدٍ اص لذس هطلك  2.53ٍ  -3.997تِ تشتیة، 

 1.631ٍ  -1.694هاًذُ تِ تشتیة، تشیي تالیتشیي ٍ تیصٍ ون 3.964( همذاس اًحشاف هؼیاس yًذاسد. دس هَسد هتغیش ٍاتستِ )

ّای هشتَط تِ هتغیش ٍاتستِ ًیض دادُ پشت ٍخَد تشًذ. تٌاتشایي دس دادُّستٌذ وِ تاص ّن اص سِ تشاتش لذس هطلك اًحشاف هؼیاس ون

 ًذاسد.

تَاى ساتطِ هیاى هساحت )خذٍل ضشایة( هی 5تا تَخِ تِ خذٍل ضواسُ  هغاحت کارتزی تجاری ٍ قیوت سهیي: راتطِ تیي .6

 واستشی تداسی ٍ لیوت صهیي سا تذیي ضشح ًَضت:

(1) 

 

 15ش هشتغ آپاستواى هسىًَی دس لیوت یه هت Pٍ  3ٍ  1ّای تداسی ٍالغ دس ًَاحی هٌاطك هساحت واستشی Aوِ دس آى، 

 83.3تَاى گفت وِ دسغذ هی 95است. تا تَخِ تِ هَاسد روش ضذُ دس تاال، تا سطح اطویٌاى  3ٍ  1ًاحیِ اص ًَاحی هٌاطك 

 ضَد.تا ساتطِ تاال تؼییي هی 3ٍ  1دسغذ اص تغییشات هساحت واستشی تداسی دس ًَاحی هٌاطك 

 

 ن جوعیتی ٍ هغاحت کارتزی تجاری:اجزای هذل تزای هتغیزّای تزاک -5-3

ضَد. دادُ اخشا هی 14( حزف ضذُ ٍ هذل تا 3هٌطمِ  1ًفش تش ّىتاس )ًاحیِ  633دادُ پشت تشاون خوؼیتی تیطتش اص  .1

 پزیشد.دادُ غَست هی 14هشاحل هاًٌذ هذل لثلی ّستٌذ. دس اتتذا تست ًشهال تَدى تَصیغ 

 

 دادُ 14ل تَدى : تغت ًزها7 جذٍل

Hypothesis Test Summary 

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 
1 The distribution of Density is 

normal with mean 9.3991 and 
standard deviation .5368. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

.584 Retain the null 
hypothesis. 

2 The distribution of Area is 
normal with mean .3554 and 
standard deviation 8394. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

.991 Retain the null 
hypothesis. 

3 The distribution of Price is 
normal with mean 9394. and 
standard deviation .391. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

.591 Retain the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .50. 

 



  هعوارایزاى عزاعزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذعاى کاًَى

 ّوایش تیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ شْزعاسی در ّشارُ عَم

 94هاُ  تیز -تْزاى 

 13 

است وِ اص همذاس ػذدی ووی تشخَسداس  3.232(، Rتا تَخِ تِ هاتشیس ّوثستگی، ضشیة ّوثستگی )هاتزیظ ّوثغتگی:  .2

 هتغیش ٍخَد ًذاضتِ تاضذ. سٍد ساتطِ هؼٌاداسی هیاى ایي دٍاست. تذیي هؼٌا وِ اًتظاس هی

 

 : هاتزیظ ّوثغتگی8 جذٍل

Correlations 

 Area Density 

Pearson Correlation Area 83111  ..1. 

Density ..1. 83111 

Sig. (8-tailed) Area . ..45 

Density ..45 . 

N Area 84 84 

Density 84 84 

 

 ذل:هشاّذُ جذٍل خالصِ ه .3

 

 : خالصِ هذل9 جذٍل

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df8 df. Sig. F Change 

8 ..1.
a
 .148 -.1.9 8399891 .148 .519 8 8. .419 

a. Predictors: (Constant), Density 

b. Dependent Variable: Area 

 

Rضَد، همذاس ػذدی ّواًگًَِ وِ دس خذٍل تاال هطاّذُ هی
دسغذ اص تغییشات  4است. تذیي هؼٌا وِ تٌْا  3.341، 2

دسغذ  51گیشی تٌْا تا حذٍد ، ایي ًتیدFِضَد. تش اساس تست هساحت واستشی تداسی تا تغییشات تشاون خوؼیتی تؼییي هی

 دسغذ احتوال داسد وِ ایي دٍ هتغیش استثاط هؼٌاداسی تا یىذیگش ًذاضتِ تاضٌذ. 49اطویٌاى لاتل لثَل است ٍ 

 هشاّذُ جذٍل ضزایة: .4

 : جذٍل ضزایة راتطِ خطی11 جذٍل

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95319 Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

8 
(Constant) .36.9 83.11  83915 .118 -..91 536.9      

Density .181 .184 ..1. .98. .419 -.1.1 .141 ..1. ..1. ..1. 83111 83111 

a. Dependent Variable: Area 
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دسغذ ٍ دسغذ اطویٌاى پزیشش ضشیة  92تا تَخِ تِ خذٍل فَق، دسغذ اطویٌاى تشای پزیشش همذاس ػشؼ اص هثذأ، 

اى دٍ دسغذ، ضیة خط غفش است ٍ استثاط هؼٌاداسی هی 49دسغذ است. تذیي هؼٌا وِ تِ احتوال  51تشاون )ضیة خط(، 

 هتغیش ٍخَد ًذاسد.

 ّا:هاًذُهشاّذُ جذٍل تاقی .5

 ّاهاًذُ: جذٍل تاقی11 جذٍل

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .31955 43.986 .35548 ..5144 84 

Residual -.356499 .36918. .11111 8391.89 84 

Std. Predicted Value -83.66   .3815 .111 83111 84 

Std. Residual -83441   83581 .111 .968 84 

a. Dependent Variable: Area 

 

تش ّستٌذ. دس هاًذُ هتغیشّای ٍاتستِ ٍ هستمل اص لذس هطلك سِ تشاتش اًحشاف هؼیاس ونتشیي هیضاى تالیتیطتشیي ٍ ون

 ذاسد.ًتیدِ دادُ پشت ٍخَد ً

)خذٍل ضشایة(، ساتطِ خطی هیاى  13تا تَخِ تِ خذٍل ضواسُ راتطِ تیي هغاحت کارتزی تجاری ٍ تزاکن جوعیتی:  .6

 ضَد:هساحت واستشی تداسی ٍ تشاون خوؼیتی تذیي ضشح ًَضتِ هی

(2)  

 

وؼیتی )ًفش تش ّىتاس( دس ّواى تشاون خ Dٍ  3ٍ  1ًاحیِ هٌاطك  14، هساحت واستشی تداسی تِ ّىتاس دس Aوِ دس آى 

 4دسغذ، تٌْا  51تَاى ًتیدِ گشفت وِ ایي ساتطِ تا سطح اطویٌاى ًَاحی است. تا تَخِ تِ تواهی هَاسد روش ضذُ دس تاال هی

 ساصد.سا هطخع هی 3ٍ  1دسغذ اص تغییشات هساحت واستشی تداسی دس ًَاحی هٌاطك 

 اجزای هذل تا ّز دٍ هتغیز هغتقل: -5-4

دادُ، تست ًشهال تَدى تَصیغ )وَلوَگشٍف اسویشًَف(  14( تشای ّش 7دس هشحلِ لثل )خذٍل  ّا:ًزهال تَدى دادُتغت  .1

 غَست پزیشفت.

 هاتزیظ ّوثغتگی: .2

 : هاتزیظ ّوثغتگی عِ هتغیز12 جذٍل

Correlations 

 Area Density Price 

Pearson Correlation Area 83111 ..1. .91. 

Density ..1. 83111 .81. 

Price .91.   .81. 83111 

Sig. (8-tailed) Area . ..45 .111 

Density ..45 . ..65 

Price .111 ..65 . 

N Area 84 84 84 

Density 84 84 84 

Price 84 84 84 
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است. دٍ هتغیش لیوت  3.932ساحت ٍ لیوت ٍ هیضاى استثاط دٍ هتغیش ه 3.232هیضاى استثاط دٍ هتغیش هساحت ٍ تشاون، 

 تسیاس ًضدیه است. 1ّا تِ ٍ هساحت استثاط ًضدیىی تِ یىذیگش داسًذ چَى هیضاى ّوثستگی آى

 جذٍل خالصِ هذل:  .3

 

 : خالصِ هذل13 جذٍل

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square Change F Change df8 df. Sig. F Change 

8 .911
a
   .1.5 .99. .99111 .1.5 .53951 . 88 .111 .958 

a. Predictors: (Constant), Price, Density 

b. Dependent Variable: Area 

 

Rتا تَخِ تِ خذٍل فَق، همذاس ػذدی 
دسغذ اص تغییشات  82.5تْشاى،  3ٍ  1است یؼٌی دس ًَاحی هٌاطك  3.825، 2

 ضَد.هساحت واستشی تداسی تا تغییشات دٍ هتغیش تشاون ٍ لیوت تؼییي هی

 جذٍل ضزایة: .4

 

 : جذٍل ضزایة14 جذٍل

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95319 Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

8 

(Constant) -.3.5. .9.1  -.34.6 .1.4 -43.95 -..11      

Density .115 .116 .888 .196 .411 -.111 .189 ..1. ..55 .881 .991 83181 

Price .5.. .196 .191 931.4 .111 ..66 .911 .91. .914 .116 .991 83181 

a. Dependent Variable: Area 

 

-، ساتطِ تیي هساحت واستشی تداسی تا لیوت صهیي ٍ تشاون خوؼیتی تِ ضشح صیش ًَضتِ هی14تا تَخِ تِ خذٍل ضواسُ 

 ضَد:

(3) 

 

 63ضَد. الثتِ ضایاى روش است وِ دسغذ اص تغییشات هساحت واستشی تداسی تا ساتطِ تاال تؼییي هی 82.5تَاى گفت وِ هی

دسغذ احتوال داسد وِ  ضشیة تشاون خوؼیتی دس ساتطِ فَق غفش تاضذ. تا تَخِ تِ ایي اهش ٍ تا تَخِ تِ ایٌىِ همذاس ػذدی ایي 

ست، تْتش است تا هتغیش تشاون اص هذل حزف ضذُ ٍ هذل تا دٍ هتغیش لیوت ٍ هساحت اخشا ضَد. ضشیة تسیاس تِ غفش ًضدیه ا

 )ساتطِ خطی هیاى هساحت واستشی تداسی ٍ لیوت صهیي( است. 1تٌاتشایي تْتشیي ساتطِ ّواى ساتطِ ضواسُ 

(1) 
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 گیزیًتیجِ -6
شی تداسی تا لیوت صهیي اص هیاى ػَاهل التػادی تأثیشگزاس تش دس ایي پژٍّص، تالش ضذ تا ساتطِ تیي هساحت واست

واستشی تداسی ٍ ساتطِ تیي هساحت واستشی تداسی تا تشاون خوؼیتی اص هیاى ػَاهل اختواػی، تشسسی ٍ تحلیل گشدد. تشای ایي 

تشای  3ٍ  1ًِ هٌاطك گا 16تشای ًَاحی  85سال  GISّای تشاون خوؼیتی ٍ هساحت واستشی تداسی اطالػات هٌظَس اص دادُ

ًاحیِ اص هیاًگیي حذٍدی لیوت یه  16تثییي ساتطِ تیي تشاون ٍ هساحت استفادُ ضذ. اطالػات هشتَط تِ لیوت صهیي دس ایي 

 هتش هشتغ آپاستواى هسىًَی دس ّش ًاحیِ استخشاج ضذ.

خوؼیتی ٍ هساحت واستشی  تَاى ًتیدِ گشفت وِ ساتطِ هؼٌاداسی هیاى تشاونّای غَست گشفتِ هیاص تواهی تحلیل

ٍخَد ًذاسد. ٍلی ساتطِ هیاى هساحت واستشی تداسی ٍ لیوت صهیي، ساتطِ تسیاس هؼٌاداسی است  3ٍ  1تداسی دس ًَاحی هٌاطك 

وٌذ. تش اساس ایي ساتطِ، ّشخا لیوت یه هتش دسغذ، تغییشات هساحت واستشی تداسی سا تؼییي هی 95وِ تا سطح اطویٌاى 

دسغذ اص  83تیٌی دس تش تاضذ. ایي پیصسٍد وِ هساحت واستشی تداسی ًیض تیصتش تاضذ، اًتظاس هیسىًَی تیصهشتغ آپاستواى ه

 وٌذ.ًاحیِ هَسد هطالؼِ غذق هی 15

تشی اص ػاهل خوؼیتی سا دس تؼییي هیضاى سطح تَاى گفت تا تَخِ تِ ایٌىِ ثاتت ضذ ػاهل التػادی ًمص هْندس ًْایت هی

وٌذ، الصم است دس ساستای تِ حذالل سساًذى اثشات ًاهطلَب دیذگاُ التػادی تِ واستشی تداسی ایفا هیاختػاظ دادُ ضذُ 

 غشف ٍ تْثَد سایش ػَاهل خػَغاً ػَاهل هحیطی )تْثَد ٍضؼیت حول ٍ ًمل ػوَهی( تالش تیطتشی غَست پزیشد.
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