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 با اصفُانضُر  بررسی پارامترَای مًثر در رضد فیسیکی

 لجستیک رگرسیًن مدل از استفادٌ
 

 1اسماعیلی مصطفی ،2وادی سعید ،1مُدی پًر رضا

، داًـىذُ هحیظ صیؼت ٍ اًشطی، داًـگاُ آصاد اػالهی، ٍاحذ هىاًی اعالػات ػیؼتن ٍ دٍس اص ػٌدؾ اسؿذ واسؿٌاػی داًـدَی. 1

 ىتْشا تحمیمات ٍ ػلَم
mehdipour_re@yahoo.com, mostafa_esmaeeli68@yahoo.com 

 اصفْاى داًـگاُ ًمل، ٍ حول ٍ ػوشاى هٌْذػی داًـىذُ تشداسی، ًمـِ هٌْذػی گشٍُ اػتادیاس .2
snadi@eng.ui.ac.ir 

 

 

  چکیدٌ

 خْت ًتیدِ دس ٍ تشسػی صهاًی دٍسُ یه تشای سا ؿْشی سؿذ ٍ تغییشات هیتَاى آى عی وِ هْوی ّای فشآیٌذ اص

 ؿْشی تَػؼِ ٍ سؿذ هذلؼاصی ،وشد تیٌی پیؾ هٌاػة ّای سیضی تشًاهِ تشای سا ؿْشی گؼتشؽ ٍ تَػؼِ ّای

 سؿاذ  ،صهایي  تاایی  التصادی اسصؽ تِ تَخِ تا آیٌذُ دس ؿْشی تَػؼِ خْات ٍ اساضی واستشی تیٌی پیؾ. اػت
 تصاوین  هاذیشاى،  تاشای  لثیال  ایاي  اص ػاَاهلی  ٍ عثیؼای  هٌااتغ  هحاذٍدیت  ،ّا ؿْش ػشیغ گؼتشؽ ٍ خوؼیت

 صهاًی تاصُ عی اصفْاى ؿْشی تَػؼِ ػاصی هذل خْت همالِ ایي دس .داسد اّویت تؼیاس سیضاى تشًاهِ ٍ گیشًذگاى
 ؿاْشداسی  92 ٍ 82 ّای ػال 2000/1 ّای ًمـِ اص .گشدیذ اػتفادُ دؼتیهل سگشػیَى سٍؽ اص 1382-1392

 هااَّاسُ  تصااٍیش  ًمـِ ّای حاصل اص عثمِ تٌاذی  ًؼثت تایتش تؼیاس دلت تِ تَخِ تا وِ گشدیذ اػتفادُ اصفْاى
 هؼاىًَی  هٌاعك فیضیىی تَػؼِ تش هختلفی اهتشّایپاس .ذًوای تش ًضدیه ٍالؼیت تِ سا تشسػی ًتایح تَاًذ هی ای

 اص اػاتفادُ  تاا  ٍ گشدیاذ  تشسػای  پااساهتش  9 اصافْاى  ؿْش هَلؼیت ٍ ؿشایظ تِ تَخِ تا تحمیك ایي دس وِ هَثشًذ
 صاحت  تشسػای  خْت .گشدیذ تْیِ احتوال ًمـِ ٍ اػتخشاج پاساهتشّا تاثیش هیضاى ٍ ضشائة ،لدؼتیه سگشػیَى

 اص % 10 گشفتي ًظش دس تا آى هیضاى تحمیك ایي دس وِ گشدیذ اػتفادُ ROC هٌحٌی اص تایحً اسصیاتی ٍ ػاصی هذل
  .گشدیذ تشآٍسد 95/0 ًتایح همایؼِ تشای ّا دادُ

 

 ؿْشی سؿذ ػاصی هذل ،هىاًی اعالػات ػاهاًِ ،لدؼتیه سگشػیَى :كلیدی َای ياشٌ

 

 

 مقدمٍ -1

 لاتل تخؾ ٍ اػت گشفتِ لشاس هغالؼِ هَسد هختلف دیذگاّْای اص ؿْشی هـىالت ٍ هؼائلتاوٌَى 

 فشآیٌذی ؿْشّا فیضیىی سؿذ .(1376 )ؿیؼِ اػت یافتِ اختصاف صهیٌِ ایي دس تحمیك تِ ػلَم اص ای هالحظِ

 هی افضایؾ ویفی ٍ ووی ًظش اص هختلف ّای خْت دس ؿْش، فیضیىی هحذٍدُ آى عی وِ اػت هذاٍم ٍ پَیا

 تا ؿْشی ػیؼتوْای ٍ داؿت ًخَاّذ ّواٌّگی ٍ هَصٍى سؿذ ؿْش تاؿذ، اهِتشً تی ٍ ػشیغ سًٍذ ایي اگش .یاتذ

 ٍ گیشی ؿىل دس غالة سًٍذ وِ اػت آى تش تالؽ ؿْش سؿذ ػاصی هذل دس .ؿًَذ هی هَاخِ صیادی هـىالت

 .ًوَد تیٌی پیؾ دسآیٌذُ سا ّا سیضی تشًاهِ ٍ ّا گزاسی ػیاػت ًتیدِ تتَاى ٍ آیذ تذػت ؿْش تغییشات ایداد

 ت1950ِ ػال دس ًفش هیلیاسد 52/2 اص وِ ای تگًَِ اػت ؿذُ تشاتش دٍ اص تیؾ اخیش ػال 50 دس خْاى ؼیتخو

 9/8 تِ 2050 ػال تا خوؼیت ایي هلل ىػاصها خوؼیتی گضاسؽ عثك تش ٍ ُسػیذ 2003 دس ًفش هیلیاسد 3/6
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 .تَد خَاٌّذ ػاوي اًذ یافتِ تَػؼِ ووتش وِ وـَسّایی دس آًْا %85 حذٍد وِ سػیذ خَاّذ ًفش هیلیاس

 اص حاصل هـىالت سفغ خْت سیضی تشًاهِ تشای سا هذًٍی ّای اػتػی تَػؼِ حال دس وـَسّا اص تؼیاسی

 دس هشدم سؿذ تِ سٍ توشوض اثش دس وِ سا خذیذ ًیاصّای تا داسًذ ایي تش ػؼی ٍ اًذ تشدُ تىاس ّاؿْش پشاوٌذگی

 .ػاصًذ تشآٍسدُ سا ؿذُ ایداد ؿْشّا

 ّای تىٌَلَطی ٍ ّا ػیؼتن تا هشتثظ اتضاسّای تىاسگیشی خْت صیادی تؼیاس توایل اخیش ّای ػال دس

 صهیٌِ دس هْن ضاستا یه ػٌَاى تِ ؿْشی تَػؼِ سؿذ ػاصی هذل ٍٍخَد داؿتِ اػت  (GIS) هىاًی اعالػات

اس تَخِ لش هَسد یصم ّای ػیاػتگزاسی ٍ هذیشاى ّای گیشی تصوین خْت ؿْشی عشاحی ٍ سیضی تشًاهِ

تِ تَػؼِ اتَهاتای ػلَلی  تَسیٌگ هاؿیي اص الگَتشداسی اٍیم ٍ ًیَهي تا 1940دس اٍاخش دِّ  .گشفتِ اػت

 تا هیتَاى سا عثیؼی ّای پذیذُ وِ وشد ثاتت ٍلفوي  ًیض 1984 ػال ٍ دس (Wolfram, 1984) پشداختٌذ

 اسائِ ؿْشّا فیضیىی تَػؼِ صیػا هذل تشای ولی چْاسچَب (1997) پیداًَػىی .داد ػلَلی ًـاى اتَهاتای

 ٍ تتی داد. اًدام هصٌَػی ػصثی ؿثىِ الگَسیتن تا سا ؿْشی فیضیىی تَػؼِ هذلؼاصی 2002 ػال دس ٍ داد

 آًدلي ٍ ٍایت ّا تؼذ ٍ دىوش ػاصی پیادُ ؿْشی تَػؼِ ػاصی هذل دس ػلَلی اتَهاتای اصاتتذا  (1994) ؿیِ

  .تَدًذ ساُ ایي ذُدٌّ اداهِ (1998) گیذٍع ٍ والسن ٍ (1997)

 ؿْش فیضیىی سؿذ تحلیل ٍ تدضیِ ٍ تشسػی تِ لدؼتیه سگشػیَى سٍؽ اص اػتفادُ تا تحمیك ایي دس

تؼییي ضشایة  هٌظَس تِ ٍ داسد تایٌشی عثیؼیت ،ٍاتؼتِ هتغیش لدؼتیه سگشػیَى دس ؿذ پشداختِ اىْاصف

 چٌذ تیي استثاط لدؼتیه چٌذگاًِ ىسگشػیَ دس .گیشد هی لشاس اػتفادُ هَسد ی هؼتملپاساهتشّا اّویت

 .ؿَد هی ػٌدیذُ ٍاتؼتِ هتغیش یه تا هؼتمل هتغیش

 آى دس تاؿذوِ هی ؿْشی سؿذ تیٌی پیؾ تشای اػتفادُ هَسد ّای سٍؽ اص یىی لدؼتیه سگشػیَى

 8 اص یىی ػٌَاى تِ اصفْاى ؿْش ؿَد. هی ػٌدیذُ ٍاتؼتِ هتغیش یه تا هؼتمل هتغیش چٌذ یا یه تیي استثاط

 التصادی، ،اختواػی گًَاوَى ّای خٌثِ اص سا هْوی ًمؾٍ ػَهیي ؿْش پش خوؼیت ایشاى  ایشاى والًـْش

 سیضی تشًاهِ تِ ؿایاًی ووه ؿْش ایي تَػؼِ ٍ سؿذ دس گزاس تاثیش ػَاهل تشسػی وِ داسد تشػْذُ ...ٍ صٌؼتی

 تیي ؿْشی سؿذ ٍ تغییشات غالؼِه تِ تحمیك ایي دس .ًوَد خَاّذ تشای هذیشیت ٍ تَػؼِ پایذاس آى آتی ّای

 گشفتي ًظش دس تا ٍ پشداختِ لدؼتیه سگشػیَى سٍؽ اص اػتفادُ تا اصفْاى ؿْش دس 1392 ٍ 1382 ّای ػال

 ؿیة، خولِ اص پاساهتشّایی گشفتي ًظش دس ٍ ّذف هتغیش ٍ ٍاتؼتِ هتغیش تؼٌَاى 1392 ػال هَخَد ٍضغ

 سٍدخاًِ اص فاصلِ ؿْش، اصلی تشی هؼافش هشاوض ٍ ّا تشهیٌال اص فاصلِ ّا، خادُ ٍ هَاصالتی خغَط اص فاصلِ

 هٌاعك اص فاصلِ واسگاّی، ٍ صٌؼتی هشاوض اص فاصلِ داًـگاّی، ٍ یلػا آهَصؽ هشاوض اص فاصلِ سٍد، صایٌذُ

 .ؿذ اًدام هذلؼاصی 82 ػال هَخَد ٍضغ ّا ٍ دس ًْایت تیواسػتاى ٍ دسهاًی هشاوض اص فاصلِ سٍػتایی،

 

 تحقیق متدلًشی -2

 ایي دس اػتفادُ هَسد سٍؽ اػت. گشفتِ اًدام هختلفی هذلْای اص اػتفادُ تا وٌَى تا ؿْشی سؿذ تشسػی

 تش سؿذ الگَی ایي تا هختلف پاساهتشّای تیي استثاط ایداد ٍ صهاًی تاصُ دٍ دس ؿْشی سؿذ الگَی همایؼِ همالِ

 .دّذ هی ًوایؾ سا همالِ یي دس میكتح اًدام هشاحل 1 ؿىل تاؿذ. هی لدؼتیه سگشػیَى هثٌای
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 هغالؼِ ایي دس ؿْش سؿذ ػاصی هذل هشاحل. 1 ؿىل

 پشداصین. هی هشاحل ایي ّش یه اص تـشیح تِ اداهِ دس

 

 ضُری رضد در مًثر پارامترَای تعییه -2-1

 هَلؼیت ٍ ؿشایظ تِ تَخِ تا وِ تاؿذ هی گًَاگًَی پاساهتشّای ٍ ػَاهل اص هتاثش ؿْشّا فیضیىی سؿذ

 خاهؼی ػَاهل هدوَػِ وِ ؿذُ ثاتت هغالؼِ چٌذیي دس تاؿذ. هتفاٍتی تاثیشات داسای ٍ هتفاٍت هیتَاًذ ْشّاؿ

تا ایي  .اػت فشد تِ هٌحصش هغالؼِ هَسد ًوًَة ّش شاصی ًذاسد ٍخَد دّذ ؿشح سا ؿْشی ذسؿ ٌذفشآی تتَاًذ وِ

 ؿْشی سؿذ تش هَثش ػَاهل ذیتٌ عثمِ تشای ٍ اػت ؿذُ ؿٌاختِ صهیٌِ ایي دس هتؼذدی ػَاهلٍخَد 

ِ دػت ػِ تِ سا هَثش ػَاهل (2010) داتٍَیه ٍ َّاًگ هاًٌذ هحممیي تشخی داسد ٍخَد هتفاٍتی سٍیىشدّای

 تشخی .(Dubovyk, 2010) وٌٌذ هی تمؼین ّوؼایگی خصَصیات ٍ هداٍست خصَصیات هحل، ّای ٍیظگی

 ؿیة، هاًٌذ هىاًی ػَاهل تِ ّا آى عثیؼت اػاع تش سا پاساهتشّای هَثش ،(2003) شیهؼ ٍ چٌگ ّواًٌذ دیگش

–صیؼت ٍ التصادی اختواػی، هتغیشّای  هىاًی ّای ػیاػت ٍ ًظاد هاًٌذ هىاًی غیش ػَاهل ٍ ّا ساُ اص فاصلِ

 .(Hu and lo, 2006; Sietchiping, 2005) وٌٌذ هی تٌذی عثمِ والثذی

 اص فاصلِ، ّا، خادُ ٍ هَاصالتی خغَط اص لِفاص ؿیة، ؿاهل ػَاهلی اصفْاى ؿْش ّای ٍیظگی تِ تَخِ تا

 ٍ یلػا آهَصؿی هشاوض اص فاصلِ سٍد، صایٌذُ سٍدخاًِ اص فاصلِ ؿْش، اصلی هؼافشتشی هشاوض ٍ ّا تشهیٌال

 تیواسػتاًْا، ٍ دسهاًی هشاوض اص ِفاصل سٍػتایی، هٌاعك اص فاصلِ واسگاّی، ٍ صٌؼتی هشاوض اص فاصلِ داًـگاّی،

 ؿذ. گشفتِ ًظش دستؼٌَاى ػَاهل تاثیش گزاس دس سؿذ ؿْشی  82 ػال هَخَد ٍضغ
 

 لجستیک رگرسیًن -2-2
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 گشفتِ لشاس تشسػی هَسد هختلف هٌاعك دس ؿْشی سؿذ ػاصی هذل خْت هختلفی ّای هذل تاوٌَى

 ٍ خَب ایّ سٍؽ اص یىی هذل سگشػیَى لدؼتیه دس واستشدّای هختلف تَاًایی خَد سا تؼٌَاى .اػت

 دّذ لشاس اختیاس دس اػتفادُ هَسد پاساهتشّای تاثیش هیضاى تِ تَخِ تا سا هغلَتی ًتایح ًذتَا هی وِ واسآهذی

اثثات وشدُ اػت. لزا دس ایي تحمیك تِ هٌظَس تشلشاسی استثاط تیي پاساهتشّای هختلف ٍ الگَی تَػؼِ ؿْشی 

 اص ایي هذل اػتفادُ ًوَدُ این.

 هَسد فاوتَسّا دّی ٍصى هٌظَس تِ ٍ داسد تایٌشی یتعثیؼ ٍسٍدی ٍاتؼتِ تغیشه لدؼتیه سگشػیَى دس

 هؼتمل هتغیش چٌذ یا یه ٍ ٍاتؼتِ هتغیش تیي ساتغِ وِ تشآٍسد اػاع شت سٍؽ ایي. گیشد هی لشاس اػتفادُ

 هٌحٌی اص پیشٍی تا ٍاتؼتِ هتغیش احتوال وِ اػت آى اػاػی فشض لدؼتیه سگشػیَى دس. ػول هی وٌذ

 هی ؿَد. تشآٍسد 1 ساتغِ ووه تِ آىوِ همذاس  ؿذُ هثثت(وـیذُ پاػخ)یه ػذد ػوت تِ لدؼتیه

(1)  
 

 تِ هشتَط ضشائة B ٍ (x1 , x2 , … , xk) هؼتمل هتغیشّای تشداس x ٍاتؼتِ، هتغیش احتوال P آى دس وِ

اص  1  ٍ 0 هشصّای حزف ٍ فَق هذل ػاصی خغی هٌظَس تِ تاؿٌذ. هی (b0+b1+…+bk) هؼتمل هتغیشّای

 ؿَد. هی اػتفادُ 2 ساتغِ تا كهغات ثذیلیت

(2)   

 ’pهحاػثِ ٍ تثذیل اًدام اص پغ ًظشی لحاػ تِ ٍ ؿذُ ًاهیذُ Logistic یا Logit اصغالحا فَق تثذیل

 خغی سگشػیَى هذل ّواى لَخیت تثذیل اص حاصل ًتایح .ًوایذ هی تغییش ∞+ تا ∞- تاصُ دس آى خشٍخی

 .(3)ساتغِ تَد خَاّذ اػتاًذاسد

(3)   

 صَست تِ سگشػیَى دس ٍاتؼتِ هتغیشّای ًتیدِ، دس هیىٌذ اػتفادُ تخـی دٍ ّای دادُ اص لَخیت یلتثذ

 تضویي سا 1 الی 0 داهٌِ دس تیٌی پیؾ احتوال لَخیت تثذیل ایي، تش ػالٍُ. تاؿٌذ هی ًاهحذٍد ٍ داس اداهِ

 .(Clark and Hosking ,1983) ًوایذ هی

 تشخی فشضیات تصَست صیش اًدام هی ؿًَذ وِ ػثاستٌذ اص:تِ هٌظَس اخشای هذل سگشػیَى لدؼتیه 

 .وٌذ هی اتخار سا یه ٍ صفش همذاس دٍ اص یىی تٌْا ٍ تَدُ تایٌشی صَست تِ Y ٍاتؼتِ تصادفی هتغیش -

 .گشدد هی فشض خاهغ ٍ فشد تِ هٌحصش Y ًتایح -

- Y وٌذ هی پیشٍی لدؼتیه ًوَداس اص. 

 (N>K). ًذاسد خَد( ّؼتٌذ خغی فشم تِ وِ ْاییآً خض تِ) هؼتمل هتغیشّای دس هحذٍدیتی ّیچ -

 .تاؿذ هی هـاّذات دیگش خغای تشم اص هؼتمل هـاّذُ، ّش خغای تشم -

 

 لجستیک رگرسیًن (ضرائب)پارامترَای -2-2-3

 ؿثاّت تیـتشیي تخویي سٍؽ ووه تِ پاساهتشّا، ضشائة تْیٌِ همادیش لدؼتیه، سگشػیَى دس

(Maximum Likelihood Estimation)  تاتغ  4ساتغِ  ؿَد. هی تؼییيlikelihood .هشتَعِ سا ًـاى هی دّذ 

(4)  
 

 همذاس 𝑦 ٍ ام i ًوًَِ ٍاتؼتِ هتغیش ؿذُ تیٌی پیؾ همذاس 𝜇 ؿثاّت، هیضاى هؼشف L آى دس خائیىِ

 .ؿَد هی هحاػثِ 5 ساتغِ اص تاؿذ وِ همذاس آى هی امi هتغیش ؿذُ هـاّذُ
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(5)  
 

هؼادیت غیش  تشای حل ّوضهاى Newton-Raphson  سٍؽ اص ؿثاّت، اتغتتِ هٌظَس تیـیٌِ ًوَدى 

هحاػثِ هی ؿَد  Bاػتفادُ هی ؿَد ٍ ضشائة  Bٍ تا دس ًظش گشفتي همادیش اٍلیِ تشای ضشائة  6خغی ساتغِ 

 .(6)ساتغِ

(6)  
 

 هتٌی شٍخیخ .تاؿذ هی ام i ًوًَِ تشای امj  هؼتمل هتغیش اص ؿذُ هـاّذُ همذاس𝑥𝑖𝑗  فَق ساتغِ دس

 ٍ تشاصؽ اص حاصل ًتایح ٍ هتغیش ّش تشای سگشػیَى ضشایة ٍ سگشػیَى هؼادلِ ؿاهل لدؼتیه سگشػیَى

 .تاؿذ هی ػاصی هذل دلت تشسػی

 

 برازش ویکًیی ارزیابی -2-3

هؼشف همذاس تاتغ ؿثاّت تِ اصای صفش تَدى ضشائة غیش اص ضشیة هشتَط تِ تشم اتتذایی تاؿذ  L0چٌاًچِ 

 ٍLikelihood  همذاس تاتغ ؿثاّت تِ اصای ضشائة تشاصؽ ؿذُ تاؿذ دس ایي صَست ًیىَیی تشاصی هی تَاًذ اص

 تذػت آیذ. 7عشیك ساتغِ 

(7)   

 .تَد خَاّذ (Fit Perfect) ػالی تشاصؽ تاؿذ، یه تا تشاتش  pseudo R_square همذاس اگش ساتغِ ایي دس

 ایي، تش ػالٍُ .تاؿذ هی ساتغِ ٍخَد ػذم ًوایاًگش آیذ، ػتد تِ صفش تا هؼادل Pseudo R_square اگش ّوچٌیي،

 لاتل ٍضؼیت تشاصؽ همذاس گشدد، 2/0 اص تضسگتش "Pseudo R_square" هحاػثِ اص حاصل همذاس وِ صَستی دس

ًیض یه هؼیاس دیگش تشای تشسػی  8ػالٍُ تش ایي ساتغِ  .(Clark and Hosking, 1986) داؿت خَاّذ لثَلی

 تیٌی پیؾ ٍ ؿذُ هـاّذُ همادیش تیي اختالف اػاع تش ،Goodness Of Fit هؼیاسهی تاؿذ. ًیىَیی تشاصؽ 

 گشدد. هی حاػثِه هؼتمل هتغیشّای ی ؿذُ

(8)  
 

 .اػت ؿذُ اًدام تْتشی تشاصؽ ؿَد، وَچىتش هؼیاس ایي اص آهذُ دػت تِ همذاس ّشچِ

 

 لجستیک رگرسیًن با بیىی پیص-2-3

 هٌحٌی اص پیشٍی تا( ٍاتؼتِ هتغیش احتوال همذاس تؼییي هفَْم تِ هلدؼتی سگشػیَى دس تیٌی پیؾ

 ؿَد. هی صدُ تخویي 9 ساتغِ تا هغاتك آى همذاس وِ اػت( 1 ػوت تِ لدؼتیه

(9)  
 

 B ٍ (x1 , x2 , … , xk) هؼتمل هتغیشّای تشداس x ٍاتؼتِ، هتغیش احتوال predict_probability آى دس وِ

 تاؿٌذ. هی (b0+b1+…+bk) هؼتمل هتغیشّای تِ هشتَط ضشائة

 

 ارزیابی ي سازی پیادٌ -3
تِ هٌظَس تشسػی تَػؼِ ؿْشی اصفْاى اص سگشػیَى لدؼتیه ٍ تشاصؽ الگَی هَخَد تش پاساهتشّای هَثش 

 اػتفادُ ؿذُ اػت. دس ایي تخؾ تِ هؼشفی سًٍذ اًدام ؿذُ دس ایي همالِ تشای ایي هٌظَس هی پشداصین.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 یمطالعات قٍطمى -3-1

 لشاس سٍد صایٌذُ وٌاس دس ٍ ایشاى هشوض دس وَیشی ًیوِ ای هٌغمِ دس وِاػت  تاػتاًی ؿْشی اصفْاى

 هـْذ ٍ تْشاى اص پغ ایشاى پشخوؼیت ٍ پٌْاٍس ؿْش ػَهیي ٍ اػت ْاىاصف اػتاى هشوض ؿْش ایي .اػت گشفتِ

 ٍ دسخِ 32 خغشافیایی ػشض ٍ ثاًیِ 40 ٍ دلیمِ 39 ٍ دسخِ 51 خغشافیایی لعَ داسای اصفْاى ؿْش .اػت

 هحذٍدُ اص خاسج وِ تاؿذ هی هٌغمِ 15 ؿاهل آى ؿْشی هحذٍدُ تاؿذ. هی ؿوالی ثاًیِ 30 ٍ دلیمِ 38

 ؿاّیي تِ ؿوال اص ؿْش، ػپاّاى ٍ صفِ وَُ خٌَب اص آتاد، ًدف ٍ ؿْش خویٌی ػوت تِ غشب اص ًیض ؿْشی

 دس ٍ داسد استفاع 1750 ّا دسیا ػوَهی ػغح اص ؿْش ػغح هیـَد. هٌتْی ػگضی دؿت تِ ًیض ؿشق اص ٍ ؿْش

 2ؿىل  ؿَد. هی هٌتْی صاگشع ّای وَُ ػلؼِ تِ غشتی ٍ خٌَتی لؼوت دس ٍ وَیش تِ ؿشق ٍ ؿوال لؼوت

 هَلؼیت ؿْش اصفْاى سا دس وـَس ایشاى ًـاى هی دّذ.

 
 اصفْاى ؿْش هَلیت. 2ؿىل

 

 مستقل ي يابستٍ متغیرَای بٍ مربًط َای دادٌ سازی آمادٌ -3-2

 صحیح ّای ؿْشی،دادُ سؿذ پاساهتشّای تشسػی ٍ ّا ػاصی هذل ًتایح دسیىی اص هْوتشیي ػَاهل هَثش 

تِ  تحمیك ایي دس تاؿذ. تاثیشگزاس آهذُ تذػت ًتایح دس تَاًذ هی ّا دادُ ایي دلت وِ اػت اػتواد لاتل ٍ

 ٍ 82 ّای ػال دس ْاىفاص ؿْش هَخَد ٍضغ 2000/1تشداسی  ّای ًمـِی سؿذ ؿْشی اص هٌظش تؼییي الگَس

هضیت اػتفادُ اص ًمـِ ّای تشداسی تِ خای اػتخشاج هٌاعك ؿْشی اص تصاٍیش هاَّاسُ ای دس  ؿذ. اػتفادُ 92

 دلت ایي ًمـِ ّا هی تاؿذ.

 

 يابستٍ متغیر تعریف-3-2-1

 هٌظَس تِ یه ٍ صفش ّذف هتغیش تؼشف تا ٍ داسد تایٌشی ؼتعثی لدؼتیه َىیسگشػ دس ٍاتؼتِ هتغیش

 و1392ِ ػال2000/1 ّای ًمـِ اص اػتفادُ تا تحمیك ایي دس .گیشد هی لشاس اػتفادُ هَسد پاساهتشّا دّی ٍصى

Archive of SID

www.SID.ir

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://www.sid.ir


 ایداد ٍ تؼشیف ّذف هتغیش تایٌشی ًمـِ تاؿذ هی ای هاَّاسُ تصاٍیش تِ ًؼثت تاییی تؼیاس دلت داسای

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. 3مـِ دس ؿىل ایي ً .گشدیذ

 

 
 1392 ػال تایٌشی ًمـِ. 3ؿىل

 مستقل  متغیرَای تعریف-3-2-2

 اص ّا،فاصلِ خادُ ٍ هَاصالتی خغَط اص ؿیة،فاصلِ تحمیك ایي دس ُاػتفاد هَسد هؼتمل پاساهتشّایی

 ٍ یلػا آهَصؿی هشاوض صا سٍد،فاصلِ صایٌذُ سٍدخاًِ اص ؿْش،فاصلِ اصلی تشی هؼافش هشاوض ٍ ّا تشهیٌال

 ٍ دسهاًی هشاوض اص سٍػتایی،فاصلِ هٌاعك اص واسگاّی،فاصلِ ٍ صٌؼتی هشاوض اص داًـگاّی،فاصلِ

 هی تاؿٌذ. تایٌشی صَست تِ 82 ػال هَخَد ٍضغ تیواسػتاًْا،ًمـِ

 9 تایی ّای ؿیة ؿْشػاصی دس هؼوَی ایٌىِ تِ تَخِ تا ٍ هٌغمِ ؿیة ّای ًمـِ اص اػتفادُ تا :ؿیة

 اػتفادُ ٍ ًظشاى صاحة ووه تا گیشد ًوی لشاس اػتفادُ هَسد تای ّای ّضیٌِ ٍ صیاد هـىالت دلیل تِ دسصذ

 ٍ اًدام تیـتش تِ ووتش ؿیة تشهثٌای گزاسی اسصؽ دسًْایت ٍ ؿذ تٌذی والع هٌغمِ 5 آًْادس تدشتیات اص

 ؿذ. گشفتِ ًظش دسصفش  اسصؽ تا دسصذ 9 تایی ّای ؿیة

 ٍ سؿذ ٍ تَػؼِ تش ای ػوذُ تاثش تَاًذ هی ّا ساُ ایٌىِ تِ تَخِ تا ّا: خادُ ٍ هَاصالتی طخغَ اص فاصلِ

 خغَط اص فَاصل ًمـِ اصفْاى ؿْش هَخَد ّای ساُ ّای دادُ اص اػتفادُ تا،تگزاسد ؿْشّا تَػؼِ خْات تؼییي

 گشدیذ. تْیِ ّا خادُ ٍ هَاصالتی

 دس تخصَف ؿْشًـیٌی سؿذ اص ای ػوذُ تخؾ :ؿْش اصلی تشی هؼافش هشاوض ٍ ّا تشهیٌال اص فاصلِ

 صیادی توایل هْاخشت اص پغ ػوذتا ٍ تاؿذ هی هداٍس اػتاًْای ٍ ؿْشّا اص هشدم هْاخشت اص ًاؿی ًـْشّاالو

 هؼافشت خْت ی هؼافشتش ّای تشهیٌال تِ هٌاػة دػتشػی وِ ؿًَذ ػاوي ؿْش اص هٌاعمی دس تا داسًذ

 خْت ای ػادُ ٍ آػاى دػتشػی وِ ؿًَذ هی خاًوایی یهٌاعم دس هؼوَی تشیهؼافش ّای پایاًِ تاؿٌذ. داؿتِ

 هیتَاًذ وِ تاؿذ هی ؿْش گَؿِ 4 دس پایاًِ 4 داسای ًیض اصفْاى تاؿٌذ.ؿْش داؿتِ ؿْش اص خشٍج ٍ ّا تضسگشاُ

 تاؿذ. داسا ؿْشی تَػؼِ دس ای ظِحهال لاتل ًمؾ

 هحیظ تا اًؼاى پیًَذ ِحلم ٍ داسد تـش صًذگی دس ای ُوٌٌذ تؼییي ًمؾ آب :سٍد صایٌذُ سٍدخاًِ اص فاصلِ

 ایي تِ اػت؛ ًثَدُ ػلت تذٍى هْن ّای سٍدخاًِ ٍ آب هؼیشّای تش ؿْشّا گیشی ؿىل حمیمت دس هی تاؿذ.

 ًْایت دس ٍ آى هثادیت ٍ وـاٍسصی ی تَػؼِ سؿذ، تشای سا یصم ؿشایظ هْن ّای سٍدخاًِ ٍخَد وِ هؼٌا

 تؼیاسی ٍ ؿشب آب تأهیي آب، سٍی ًملٍ  حول ٍ استثاعات آى دًثال تِ ٍ وشدُ شاّنف ؿْشّا گؼتشؽ ٍ ایداد

 عثیؼی ػَاهل اص آب حال ّش تِ اػت. یافتِ گؼتشؽ تـش اختواػی حیات ی اداهِ تشای یصم ّای فؼالیت اص

 داسد ًیایشا تفىش دس ای ٍیظُ خایگاُ حیات، ی ػشچـوِ ػٌَاى تِ ٍ ؿَد هی هحؼَب ؿْشػاصی تش تأثیشگزاس

 .گشفت ؿىل حمیمت ّویي هثٌای تش ًیض اصفْاى ؿْش ٍ
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 ًمؾ ایشاى هشدم اٍلَیتْای اص یىی ػٌَاى تِ ػالی آهَصؽ :داًـگاّی ٍ ػالی آهَصؿی هشاوض اص فاصلِ

 اص فاصلِ ًمـِ هشاوض ایي ٍخَد تؼذد تِ تَخِ تا اصفْاى ؿْش دس وِ تاؿٌذ داؿتِ هیتَاًٌذ ای وٌٌذُ تؼییي

 ؿذ. گشفتِ لشاس اػتفادُ هَسد ٍ تْیِ هشاوض

 تش دس ًیض ٍ تاصاس تماضای ٍ ػشضِ تذلیل واسگاّی ٍ صٌؼتی وضاشه :واسگاّی ٍ صٌؼتی هشاوض اص فاصلِ

 .داؿتِ اػت ؿْشّا گیشی ؿىل دس سا هْوی ًمؾ دیشتاص اص اىْاصف ؿْش واس تاصاس اص تَخْی لاتل تخؾ گشفتي

 ًمؾ اصفْاى ؿْش حاؿیِ دس پشاوٌذُ سٍػتایی هٌاعك ٍ ّا دّؼتاى ٍخَد :سٍػتایی هٌاعك اص فاصلِ

 ػوت تِ اتصال تِ صیادی توایل هٌاعك ایي هؼوَی ٍ تاؿذ داؿتِ هیتَاًذ سا ؿْش تَػؼِ دس گیشی چـن

 دٌّذ. هی ًـاى خَد اص ؿْشّا

 تِ هٌاػة ٍ ػشیغ دػتشػی ّشخا دس هشدم ضشٍسی ًیاصّای اص یىی :تیواسػتاًْا ٍ دسهاًی هشاوض اص فاصلِ

 پاساهتش یه ػٌَاى تِ تیواسػتاًْا ٍ دسهاًی هشاوض اص فاصلِ تحمیك ایي اػت.دس تیواسػتاًی ٍ دسهاًی هشاوض

 گشفت. لشاس اػتفادُ هَسد تشسػی خْت پیَػتِ

 دلت داسای و2813ِ ػال2000/1 ّای ًمـِ اص اػتفادُ تا :تایٌشی صَست تِ 82 ػال هَخَد ٍضغ ًمـِ

 ایداد  هؼتمل هتغیش یه تؼٌَاى 82 ػال تایٌشی ًمـِ تاؿذ هی ای هاَّاسُ ٍیشتصا تِ ًؼثت تاییی تؼیاس

 گشدیذ

   
 ّای تشهیٌال اص فاصلِ ًمـِج(  ّا ساُ اص فاصلِ ًمـِب(  ؿیة ًمـِالف( 

 هؼافشتشی

   
 آهَصؽ ٍ ّا داًـگاُ اص فاصلُِ(  سٍد صایٌذُ سٍدخاًِ اص فاصلِ مـِد( ً

 ػالی
 هشاوض ٍ اًداتواسخ اص فاصلٍِ( 

 صٌؼتی

   
 ػال هَخَد ٍضغایٌشی  ًمـِی(  دسهاًی ٍ تیواسػٌاًْا اص فاصلِط(  ّا دّؼتاى ٍ ّا سٍػتاُ اص فاصلِح( 

82 

 . پاساهتشّای هَثش تش تغییشات تَػؼِ ؿْشی4ؿىل 
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 بیىی پیص ي رگرسیًن ضرایب تعییه ،مدل تطکیل -3-3

 عثیؼت وِ ٍاتؼتِ هتغیش ّوچٌیي ٍ تَدُ تایٌشی ٍ پیَػتِ تتصَس وِ هؼتمل هتغیشّای هشحلِ ایي دس

 ٍ اػتخشاج آهذُ تذػت پاساهتشّای ضشائة،ػاصی هذل اًدام اص تؼذ گشفتِ لشاس اػتفادُ هَسد داسد تایٌشی

 .گشدیذ تشسػی آهذُ تذػت اعالػات تِ تَخِ تا آى دلت هیضاى

 تیـتش خذیذ عكاهٌ گیشی ؿىل ٍ گؼتشؽ دس هَخَد هؼىًَی هٌاعك اثش اهذُ تذػت ضشائة تِ تَخِ تا

 12/3 ضشیة تا هؼافشتشی ّای پایاًِ اص فاصلِ آى اص تؼذ ٍ  تَدُ 31/5 ضشیة داسای ٍ تَدُ پاساهتشّا ػایش صا

ضشایة حاصل تشای  1. خذٍل اػت تَدُ 92تا 82 ّای ػال تیي اصفْاى ؿْشی تَػؼِ دس اثش تیـتشیي داسای

 ّذ.هتغیشّای ٍاتؼتِ سا ًـاى هی د
 . ضشایة حاصل اص سگشػیَى لدؼتیه1خذٍل 

 ضشایة اّویت هؼیاس )هتغیش ّای هؼتمل(

 5.13 (bld82ػاختواًْای هَخَد )

 2.97 (factories_distفاصلِ اص واسخاًِ ّا )

 2.70 (hospitals_distفاصلِ اص تیواسػتاًْا )

 -1.7 (roads_distفاصلِ اص خیاتاًْای اصلی )

 -0.03 (rural_dist)فاصلِ اص سٍػتاّا 

 -0.52 (Slopeؿیة )

 3.12 (terminal_distفاصلِ اص پایاًِ ّا )

 2.98 (university_distفاصلِ اص داًـگاّْا )

 0.75 (Zayanderoud_distفاصلِ اص صایٌذُ سٍد )

 -12.57 (interceptضشیة ثاتت )

 

 هؼادلِ سگشػیَى حاصل دس ایي همالِ سا ًـاى هی دّذ. 10ساتغِ 

(

10)  
 

سا  10حاصال اص هاذل اسائاِ ؿاذُ دس ساتغاِ       93ًمـِ پیؾ تیٌی احتول سؿذ ؿْشی تشای ػال  5ؿىل 

تشاتاش   7ًیىاَیی تاشاصؽ عثاك ساتغاِ      92ًـاى هی دّذ. تا همایؼِ ایي ًمـِ ٍ ًمـِ ٍضؼیت هَخَد دس ػال 

 تذػت آهذ وِ ًـاى دٌّذُ تشاصؽ هٌاػة هی تاؿذ. 0.71
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 92پیؾ تیٌی سؿذ ؿْشی دس ػال  : ًمـِ احتوال5ؿىل 

  پیطىُادات ي وتایج -4

 هذل اص اػتفادُ تا آى تش هَثش پاساهتشّای تشسػی ٍ ؿْشی سؿذ تیٌی پیؾ ٍ تحلیل تِ همالِ ایي

ؿْش اصفْاى وِ یىی اص والى ؿْشّای  1382ٍ1392 ػالْای سؿذ تغییشات تشاػاع ٍ لدؼتیه سگشػیَى

 ٍ ؿْش سؿذ تش هَثش ی پاساهتشّا ضشائة ػاصی هذل اخشاء اص پغ ِو اػت پشداختِهْن ایشاى هی تاؿذ 

چَى دس ایي تحمیك اص دادُ ؿذ. آهذُ تذػت یه تا صفش تیي همادیشی صَست تِ سؿذ احتوال ًمـِ ّوچٌیي

اػتفادُ گشدیذُ ؿذ هی تَاى گفت وِ تِ دلیل دلت تایتش ًؼثت تِ تصاٍیش هاَّاسُ  2000/1ّای ًمـِ تشداسی

اػتخشاج ؿذُ اص صحت لاتل لثَل تشی تشخَسداس اػت.تا تَخِ تِ ًتایح حاصل ؿذُ دس ایي هغالؼِ ای ًتایح 

ٍ فاصلِ اص پایاًِ ّای هؼافشتشی اصلی ؿْش تا ضشیة  31/5تا ضشیة  82،هٌاعك هؼىًَی هَخَد دس ػال 

ایٌىِ دس ایي پیؾ  داسای تیـتشیي اثشات دس تَػؼِ ؿْش اصفْاى عی تاصُ هَسد ًظش تَدُ اًذ ٍ ًظش تِ 12/3

وِ ًـاى دٌّذُ تشاصؽ تؼیاس خَب  ٍ ّوچٌیي  7/0تذػت آهذُ تشاتش تا   pseudo R_squareتیٌی همذاس 

تذػت  95/0وِ هؼیاسی تشای همایؼِ ًمـِ تَلیي ٍالؼی دس همایؼِ تا ًمـِ تٌاػة اػت تشاتش تا  ROCهمذاس 

 هی ػاصی هذل تایی دلت ی دٌّذُ ًـاى ٍالغ دس وِ  ػتٌواییسد اص حاصل ًتایح تِ تَخِ تاآهذُ اػت وِ 

 هی پیـٌْاد.ًوَد اػتفادُ ؿشایظ ًوَدى فشض ثاتت تا ًیض آتی ّای تیٌی پیؾ خْت هذل ایي اص هیتَاى تاؿذ

ی دس صَست اهىاى تْیِ دادُ ّا تش دلیك ّای هذل ایداد ٍ ّا هذل ایٌگًَِ تىویل خْت گشدد

 تشسػی هَسد ّا تشویة ایي اص حاصلِ ًتایح همایؼِ ٍ هختلف ّای هتشپاسا تشویة ٍ هختلف پاساهتشّای،تیـتش

 .گیشد لشاس
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