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بررسی روابط مکانی داده های محیطی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف آمار فضایی برای تحلیل الگوهای  چکیده:
فضایی و درک وابستگی های فضایی به حساب می آید. توجه به عدم استقالل مشاهدات و وابسته بودن آن ها به 

، جهت گیری و روابط فضایی در محاسبات یکدیگر در فضای مورد مطالعه و استفاده مستقیم از فضا، محیط، همسایگی

سبب برتری یافتن این روش نسبت به آمار کالسیک شده است. موقعیت مکانی پروانه های صادره ساختمانی در سال 
در محدوده شهرداری منطقه دو به عنوان داده اصلی این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نوع پروانه در  8931

جدیدبنا، توسعه بنا، تمدید مهلت پروانه، تغییر کاربری، تعمیرات جزئی و اساسی و اصالحیه پروانه گروهای احداث بنا، ت

پروانه صادره ساختمانی به عنوان داده خام در وسعت محدوده محلالت  736دسته بندی شده و موقعیت مکانی مجموع 
دره ساختمانی از سیستم محله بندی شهر مطالعه شده اند. جهت تحلیل الگوهای موقعیت های مکانی پروانه های صا

شیراز که توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز تهیه شده بود استفاده و محدوده 
محالت  یدر برخ یجه این تحقیق مشخص گردیددر نتمحله تقسیم بندی گردیده است.  98شهرداری منطقه دو به 

 یالستربندک یلدر تحلست. کم روبرو بوده ا یعمحالت با توز یو در برخ یشترب یبا فراوان هیکپارچداده ها بصورت  یعتوز
 یمحاسبه شده منف Zبه صفر و مقدار  یککوچک و نزد یاربس P-valueمقدار  8931پروانه ها در سال  یمکان یتموقع

ه نرمال پروانه ها در سطح محالت بود یعتوز یدهنده الگو که نشان یدصفر محاسبه گرد Gمقدار آماره  ینو همچن

 .است
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 مقدمه -8

شامل مجموعه ابزارهایی می شود که  آمار فضایی

برای شناسایی و تحلیل توزیع فضایی، بررسی الگوها و 

فرایند ها و روابط مکانی بین عوارض در نقشه ها بکار 

گرفته می شود. هرچند ممکن است شباهتهایی بین 

آماره فضایی )مکانی( و غیرمکانی )سنتی( وجود داشته 

ه ب زیرا رد استآماره فضایی منحصر به ف لیکنباشد، 

طور خاص برای عوارضی که دارای موقعیت مکانی 

مدل  .هست و در فضا قرار دارند طراحی شده است

مفهومی بخشی جدایی ناپذیر از مدلسازی فضایی است 
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و باید به گونه ای انتخاب شوند که ساختار همبستگی 

فضایی بین عوارض مورد تحلیل را به بهترین شکل 

هایی که برای مدلسازی روابط و نشان دهد. گزینه 

همبستگی فضایی وجود دارند شامل معکوس فاصله، 

فاصله ثابت، وابستگی مجاورت پلیگونی )از نوع رخ یا 

، مثلثهای نامتقارن، زمان k ملکه(، نزدیک ترین همسایه

می باشند. سیستم های اطالعات  سفر و مدت سفر

 مکانی سیستم هایی هستند که امکان سازماندهی،

تولید، تکثیر، تحلیل و نمایش داده های فضایی را فراهم 

آورده و امکان شناسایی روندها، روابط و الگوهای موجود 

بین داده را ارائه می دهند. از ابتدای پیدایش نرم 

افزارهای سیستم های اطالعات مکانی، به تدریج 

ابزارهای تحلیلی آن نیز تکمیل و توسعه داده شده اند 

 تحلیل ،مختلف مانند تحلیل های شبکه و در اشکال

تحلیل های آمار  ،تحلیل های سه بعدی ،های رستری

زمین مرجعی و ابزارهای تحلیلی مخصوص فعالتی های 

تدارکات و تخصیص منابع  ،مختلف مانند امور تجاری

ارائه گردیده اند. برای مدتها عدم امکان انجام تحلیل 

ستم های اطالعات های آمار فضایی در نرم افزارهای سی

مکانی نوعی خالء محسوب می گردید و این باعث شده 

و  spaceStatبود که نرم افزارهای ویژه ای مانند 

GeoDat  برای انجام تحلیل های آماری به وجود آیند

اگرچه این نرم افزارها خالء های موجود را تا حدی 

پوشش می دادند ولی به دلیل آنکه هیچ یک نرم افزار 

اطالعات مکانی محسوب نمی شوند در نهایت تخصصی 

کاربران مجبورند که داده های خود را از نرم افزارهای 

مکانی به این سیستم ها انتقال داده ودر نهایت نتایج را 

دوباره به نرم افزاراطالعات مکانی منتقل نمایند. از سال 

اقدام به افزودن مجموعه  ESRIموسسه  4002

نوان ابزارهای آمار فضایی به ابزارهای تحلیلی تحت ع

 .(Askari; 2011نموده است ) ArcGISمجموعه 

 پژوهشپیشینه  -2

مار فضایی شاخه ای از علم آمار است که درباره آ

پدیده های وابسته به مکان بحث می کند. بنابراین در 

سال های اخیر توجه زیادی به تحلیل داده های فضایی 

فنون منحصر به فرد شده است. داده هایی که نیازمند 

خود می باشند و با فنون داده های غیرفضایی تفاوت 

دارند. این گونه تحلیل ها می توانند عرصه های وسیعی 

در زمینه های تحقیقاتی برروی برنامه ریزان و تحلیل 

گران بگشاید. پیشرفت های ایجاد شده در زمینه جمع 

ر آوری و پردازش داده های فضایی امکان کاربرد آما

 ;Askariفضایی را بیش از پیش گسترش داده است )

مواجه  ییهااغلب با داده یطیمح هاییدر بررس(. 2011

ها آن یوابستگ یو به نوع یستندکه مستقل ن شویمیم

 یها در فضاو مکان قرار گرفتن داده یتاز موقع یناش

 یلها است. تحلزمان مشاهده آن یا یمورد بررس

 ،شوندیم یدهنام ییفضا یهامشاهدات که داده گونهینا

 یهاها، با روشآن ینب ضاییف یوجود همبستگ یلبه دل

و الزم است به  یستمعمول آمار از دقت الزم برخوردار ن

 یآمار یلها در تحلداده یساختار همبستگ ینحو

 (Mohammadzadeh; 2019) ها منظور شودداده

با توجه به  در مورد پدیده های مورد بررسی و

آشکار است که آمار  ،مراحل اساسی یک تحقیق علمی

در قلمرو تمامی تحقیقات علمی به کار می رود. بصورت 

خالصه آمار به دلیل نیازهایی مانند توصیف وضعیت 

 ،آینده پیش بینی ،مقایسه وضع کنونی و گذشته ،کنونی

یافتن نقاط ضعف و قوت جامعه و سنجش ارتباطات و 

رابطه متغیرها به وجود آمده است. در آمار فضایی 

معموالً انتظار می رود بین پدیده هایی که در مجاورت 

یکدیگر قرار دارند رابطه نسبتاً قابل توجهی وجود داشته 

(. این شاخه می کوشد تا بین Martinez; 2016باشد)

فاصله و جهت گیری آن ها  ،متغیر مقادیر مختلف یک

که ساختار فضایی نامیده می شود ارتباط برقرار کند. 

تاثیرپذیری مکانی و به کارگیری نقشه  ،موقعیت مکانی

از موضوعات مهم در آمار فضایی محسوب می 

شهرنشینی پدیده ای پویا (. Joyzadeh et al; 2017)شود

 یت شهری واست و به فراخور این پویایی نیازمند مدیر

برنامه ریزی اصولی می باشد. همچنین گسترش فیزیکی 



 

 شهرها یصادره ساختمان یپروانه ها یمکان یالگوها لیو تحل ییروابط فضا یساز یمفهومزارعی، رحمانیان، نجفی.  

نیز فرایندی پویا تلقی می گردد که طی آن محدوده 

های فیزیکی شهر و فضای کالبدی آن در جهات عمودی 

و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می باید و اگر این 

روند سریع و بی برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی 

ای شهری نخواهد انجامید و در نتیجه سیستم از فضاه

شهری با مشکالت عدیده ای مواجه خواهد شد 

(sajjadi nia; 2020 شماعی و همکاران .)در  5931

تحلیل جرم خیزی شهر قروه کردستان با استفاده از 

روش های زمین آماری به این نتیجه رسیدند که 

 یبیشترین تعداد جرائم سرقت در محدوده خیابان ها

اصلی شهر به وقع پیوسته و الگوی توزیع و پراکندگی 

مکان و فصول سال تبعیت می کند  ،جرایم نیز از زمان

به این معنی که با روند تغییر ساعت در طول شبانه روز 

نوع جرم سرقت نیز تغییر یافته بطوری که در ساعات 

روشنایی روز بیشترین جرایم مربوط به سرقت 

تاریکی جرایم سرقت مربوط به  موتورسیکلت و در زمان

منزل و ماشین اتفاق افتاده است. همچنین بین موقعیت 

مکانی جرام با میزان وقوع آن رابطه معناداری وجود 

دارد به این صورت که در فضاهای مسکونی بیشترین 

جرم مربوط به سرقت منازل و در خیابان و میدان های 

 پدیده ها شلوع شهری سرقت از موتور است. بسیاری از

و عوارض موجود در یک شهر دارای پراکنش فضایی 

مشخصی هستند و با استفاده از آمار فضایی می توان 

الگوی فضایی حاکم برآن ها را مشخص کرده و ثبت 

 تراکم شهری ،نمود. به عنوان مثال یکی از این پدیده ها

راهی مفید برای مطالعه و  ،است. تحلیل تراکم شهری

زیع جمعیت و فعالیت است. برای شناخت نظام تو

تامین خدمات زیربنایی از نظر  ،جمعیت ساکن در شهر

اقتصادی دارای توجیه کافی و کارایی خواهد بود اگر 

آستانه تراکم شهری شناسایی شوند. از طرفی دیگر 

برنامه ریزان شهری می توانند با بررسی بازتاب های 

هر راکم شساختار ت ،ناشی از سناریوهای مختلف توسعه

را به گونه ای رقم بزنند که اثرات منفی توسعه به حداقل 

برسد. این موضوع بخصوص در کالنشهر های کشور که 

از رشد شتابان و عمدتًا بدون برنامه برخوردارند بیشتر 

( در 5933حائز اهمت است. سلطانی و همکاران )

تحقیقی با استفاده از دو روش کالسیک و آمار فضایی 

ی میزان تراکم جمعیتی و تراکم ساختمانی با به بررس

 ،سطح سواد ،استفاده از پارامترهایی همانند قیمت زمین

اشتغال در سطح محلی  ،مهاجرت و بومی بودن

پرداختند. این محققان با به کار گیری روش رگرسیون 

وزن دار فضایی در مطالعات تراکم شهری به برتری آمار 

اند. کیانی و کاظمی فضایی در تحقیق اذعان نموده 

و خودهمبستگی فضایی  Gبا استفاده از آماره  ،(5932)

توزیع خدمات موجود در شهر شیراز  ،دو متغیره موران

را مورد بررسی قرار دادند. این پژوهشگران نتیجه 

گرفتند که خدمات متناسب با جمعیت در شهر شیراز 

توزیع شده اند اما دسترسی شهروندان به خدمات 

شهری برابر نیست و این دسترسی از مدل عمومی 

پیرامون تبعیت می کند. نواحی مرکزی شهر از  -مرکز

دسترسی به خدمات مطلوب برخوردارند و نواحی 

 پیرامونی دسترسی ضعیف تری دارند.

امروزه تحلیل های آمار فضایی به عنوان ابزارهای 

جدید و کارآمد در علوم مختلف مورد توجه محققین 

ه است. توجه به عدم استقالل مشاهدات و قرار گرفت

وابسته بودن آن ها به یکدیگر در فضای مورد مطالعه و 

جهت گیری و روابط  ،همسایگی ،محیط ،استفاده از فضا

فضایی در محاسبات سبب برتری یافتن این روش نسبت 

 ;Bahri & Khosravi)به آمار کالسیک شده است 

ایی مورد استفاده (. داده هایی که برای تحلیل فض2018

قرار می گیرند می بایست شامل دوگروه از اطالعات 

باشند. گروه اول شامل ویژگی های از عوارض فضایی اند 

که براسا فواصل و ضرایب متغیرهای اندازه گیری شده 

نرخ مرگ  ،اندازه جمعیت ،نظیر آالینده های برآورد شده

و میر و یا متغیرهای توصیفی و اسمی نظیر شده 

نام و نوع خاک حاصل شده اند گروه دوم  ،یماریب

دربرگیرنده ی موقعیت فضایی عوارض هستند که 

براساس موقعیت مکانی قرارگیری برروی یک نقشه 
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زمین مرجع شده و دارای سیستم مختصات تعریف 

 (.Goodchild، 5331گردیده اند )

 مبانی نظری -9

 معرفی منطقه مطالعه -5
شهر شیراز در جنوب غربی کشور و در طول 

درجه  43دقیقه و در عرض  43درجه و 19جغرافیایی 

دقیقه واقع شده و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  99و

متر است. این شهر برروی جلگه وسیعی واقع  5110

شده است و از شمال و غرب به ارتفاعات محدود شده و 

ه متصل به جلگاز سمت جنوب غربی و شمال شرقی نیز 

 و یغرب شمال از رازیش شهر در یعموم بیشاست. 

 در شهر ارتفاع. است شهر یشرق جنوب سمت به شمال

 سطح از متر 5000 تا 5100 نیب یشمال یها قسمت

. رسد یم 5110 حدود به جنوب و مرکز در که استیدر

 یناهموار زین شهر یغرب جنوب یها قسمت در البته

. در تقسیمات دارد وجود متر 5100 حدود ارتفاع با ییها

خدماتی شهرداری شهر شیراز، محدوده منطقه دو در 

بخش جنوبی شهر از شمال به بلوار کریم خان زند و 

بلوار مدرس، از ضلع شرق به پایگاه هوایی شهید دوران، 

از ضلع جنوب به بلوار ابوذر غفاری و ارتش و از ضلع 

 د می گردد.غربی به خیابان انقالب اسالمی محدو

موقعیت مکانی پروانه های صادره ساختمانی در 

در محدوده شهرداری منطقه دو به عنوان  5933سال 

داده اصلی این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. 

نوع پروانه در گروهای احداث بنا، تجدیدبنا، توسعه بنا، 

تمدید مهلت پروانه، تغییر کاربری، تعمیرات جزئی و 

اصالحیه پروانه دسته بندی شده و موقعیت اساسی و 

پروانه صادره ساختمانی به عنوان  130مکانی مجموع 

 داده خام در وسعت محدوده محلالت مطالعه شده اند.
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آمار پروانه های صادره در محدوده شهرداری  -8جدول

، ماخذ؛ سامانه یکپارچه 8931منطقه دو در سال 

 شهرسازی شهرداری شیراز )سرا(

اولین و مهم ترین گام در هرنوع برنامه ریزی 

محیطی تعیین محدوده برنامه ریزی و تشخیص واحد 

 های تشکیل دهنده آن است. در واقع اساس توزیع و

تخصیص کاربری ها و تعیین استانداردها و سرانه های 

ر کالبدی شهر استوا -شهری بر پایه تقسیمات فضایی

است. برای تامین محیط زیست مطلوب شهری نیاز به 

تقسیمات کالبدی فضایی مناسبی است که محله در آن 

رکن اصلی و اساسی و محله بندی براساس معیار های 

ن به شمار آید تا از این شهرسازی مهم ترین اقدام آ

طریق معیارهای قابل انطباق محله بندی شهر معین و 

بستر الزم برای توسعه مدیریت شهری فراهم شود 

)معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 

(. جهت تحلیل الگوهای موقعیت های 5931شیراز، 

مکانی پروانه های صادره ساختمانی از سیستم محله 

ی شهر شیراز که توسط معاونت برنامه ریزی و بند

توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز تهیه شده بود 

محله  95استفاده و محدوده شهرداری منطقه دو به 

 تقسیم بندی گردید.

 مفهومی سازی روابط فضایی -2

مهم ترین تفاوت بین تحلیل های آمار فضایی و 

لیل های تحلیل های آماری متداول این است که در تح

فضایی عوامل فاصله و فضا و روابط فضایی به صورت 

مستقیم در محاسبات و فرمول ها وارد می شوند. در 

نتیجه بسیاری از ابزارهای تحلیل فضایی نیازمند آن می 

باشند که کاربر نوع برداشت و مفهوم مورد نظر خود را 

از فاصله و همچنین ارتباط فضایی بین پدیده های مورد 

(. فاصله Askari; 2011ه از قبل مشخص نماید )مطالع

اقلیدسی که در واقع فاصله بین دو نقطه بصورت 

مستقیم و کوتاه ترین خط بین دو نقطه محسوب می 

شود و همچنین فاصله منهتن که در حقیقت تفاضل 



 

 شهرها یصادره ساختمان یپروانه ها یمکان یالگوها لیو تحل ییروابط فضا یساز یمفهومزارعی، رحمانیان، نجفی.  

عمودی و افقی تمامی نقاط همانند شبکه راهها می 

ی م باشد و حرکت در تمامی خطوط بین شکستگی ها

اصله ف ،باشد در تبین فاصله مطرح است و در این موضوع

منهتن استفاده گردیده است. دربحث روش های 

مفهومی سازی روابط فضایی نحوه تاثیرگذاری عوارض 

بر یکدیگر در فضا از اهمیت زیادی برخوردار است. در 

حقیقت هرچه این رابطه دقیق تر تعریف و تبیین شده 

دقیق تر و کاملتر خواهند بود.  باشد نتایج حاصله نیز

نحوه تببین و تعریف ارتباط فضایی بین عوارض باید در 

برگیرنده رابطه واقعی و ذاتی عوارض با یکدیگر باشد. 

روش معکوس فاصله در مواردی که با داده های پیوسته 

سروکار داریم و یا در مواردی که تاثیرگذاری عوارض 

ی از یکدیگر تغییر مبرهمدیگر با تغییر فاصله عوارض 

کند مناسب تر است. بنابراین هرگاه از این روش استفاده 

می شود باید نوعی فاصله آستانه را در نظر بگیریم که 

از آن به بعد عوارض بریکدیگر تاثیر نمی گذارند. روش 

فاصله ثابت برای داده های پلیگونی بخصوص زمانی که 

ب ردار باشند مناساندازه پلی گونها از نوسان باالیی برخو

است. روش منطقه بی تفاوت زمانی که فاصله ثابت باشد 

و درنظر گرفتن مرزهای قطعی و دقیق برای روابط 

همسایگی ممکن نیست روش مناسبی به شمار می رود. 

تبیین ارتباط فضایی از نوع مجاورت پلیگونی زمانی موثر 

است که پلیگونها از نظر اندازه یکسان بوده و روابط 

فضایی تابعی از مجاورت پلیگونی باشد. در این طریق 

بهتر است ابتدا ماتریس وزنی فضایی گردد. روش نزدیک 

ترین همسایه ها زمانی کارا می باشد که می خواهیم 

مطمئن باشیم حداقل تعدادی همسایه برای عوارض 

موجود در تحلیل مورد استفاده قرار می گیرند. این 

صورت نرمال توزیع نشده اند شیوه هنگامی که عوارض ب

از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. درصورتی که داده 

ها دارای پلی گون های جزیره ای هستند و توزیع داده 

ها بسیار نامتناسب باشد استفاده از روش مثلث های 

نامنظم می تواند مفید واقع گردد. در غالب تحلیل الگوها 

فاصله با توجه به  در این نگارش از روش مربع معکوس

فاصله پالک ها از هم با این نگرش که تاثیرتوزیع مکانی 

عمالً با افزایش فاصله کاهش محسوسی می یابد استفاده 

 گردیده است.

 روش تحقیق -4

 تحلیل الگوها -8

بسیاری از تحلیل های فضایی با بررسی وجود و یا 

عدم وجود الگوی توزیع فضایی در عوارض مورد مطالعه 

یص آن ها آغاز می گردند. در بسیاری از این و خصا

موارد آگاهی نسبت به چگونگی توزیع در فضا و اینکه 

توزیع داده ها از الگو یا قاعده خاصی پیروی می کند یا 

خیر حائز اهمیت است. اغلب ابزارهای تحلیل الگوها 

برای آزمون فرضیات علمی و تحقیقاتی مورد استفاده 

لی این فرضیات نشان دادن این قرار می گیرند. هدف اص

مسئله است که آیا داده ها بصورت پراکنده خوشه بندی 

شده اند یا بصورت تصادفی در فضا پخش گردیده اند. 

در ادامه نتایج کاربرد این ابزارها در محدوده مورد 

 مطالعه خالصه گردیده است؛

 ( میانگین نزدیکترین فاصله همسایگی:8-9

اصله بین نقطه مرکزی هر عارضه را در این ابزار ابتدا ف

با نقطه مرکزی نزدیکترین همسایه اش اندازه گیری 

کرده سپس میانگین تمامی این نزدیک ترین همسایگی 

ها محاسبه می شود. با توجه به پلی گونی بودن پدیده 

های مورد مطالعه )موقعیت مکانی هر پالک( سیستم 

ن مبنا بصورت خودکار مرکزیت هر پلی گون به عنوا

 برای محاسبه مورد استفاده قرار می دهد.

𝐴𝑁𝑁 =
𝐷𝑜

𝐷𝑒
 

 میانگین نزدیکترین فاصله همسایگی -8رابطه  

((Askari; 2011 
میانگین فاصله مشاهده شده بین  Doکه در آن 

میانگین  Deپدیده مورد نظر و نزدیکترین همسایه و 

فاصله بین پدیده و نزدیکترین همسایگانش در صورتی 

که توزیع پدیده ها بصورت تصادفی صورت گرفته باشد 

میانگین فاصله  ،خواهد بود. براساس نتایج عددی
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می باشد در حالی که مقدار  32.54مشاهده شده 

محاسبه شده است.  30.31میانگین فاصله مورد انتظار 

بوده و امتیاز استاندارد  0.31یه نسبت نزدیکترین همسا

می باشد. بنابراین نوع توزیع داده  -1.35محاسبه شده 

ها دارای الگوی خوشه ای بوده و فرض اول مبنی بر 

توزیع تصادفی و نرمال داده ها )موقعیت مکانی پروانه 

های صادره( در فضا رد می شود. بنابراین در برخی 

ر ه با فراوانی بیشتمحالت توزیع داده ها بصورت یکپارچ

 و در برخی محالت با توزیع کم روبرو بوده ایم.

 
نحوه توزیع داده ها در محدوده مورد مطالعه.  -8 یرتصو

 ماخذ؛ نگارندگان
 

 High-Lowکم )-(کالستربندی زیاد2-9

cluster:)  این تحلیل که به آمارهG  عمومی نیز

معروف است به میزان تراکم و خوشه بندی مقادیر زیاد 

و یا کم یک متغیر در محدوده مورد مطالعه می پردازد. 

فرمولی که برای محاسبه آماره در این تحلیل مورد 

استفاده قرار می گیرد نیاز به آن دارد که متغیر ورودی 

 دارای واریانس باشد. 

𝐺 =
∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

 

 8933عسکری.  -Gآماره    -2رابطه  
خصوصیات مکانی عوارض  𝑥𝑖𝑥𝑗که در این فرمول 

𝑖  و𝑗  هستند و𝑤𝑖,𝑗  وزن داده ها بین پدیده ها می

 باشد.

 
 نتایج حاصل از کالستربندی محدوده مورد -2 یرتصو

 مطالعه. ماخذ؛ نگارندگان
کم نوعی آمار استداللی و -ابزار کالستربندی زیاد

استنتاجی بوده که نتایج آن با توجه به فرضیه صفر 

 Gتعبیر و تفسیر می شود. فرضیه صفر عمومی آماره 

این است که هیچ نوع خوشه بندی فضایی در مقادیر 

خصیصه مورد مطالعه در الیه مورد نظر وجود ندارد. 

بسیار بزرگ و مقدار  Zزمانی که مقدار استاندارد شده 

P-value  بسیار کوچک و نزدیک به صفر باشد فرضیه

صفر رد می شود. در مرحله تحلیل کالستربندی 

-Pمقدار  5933موقعیت مکانی پروانه ها در سال 

value  بسیار کوچک و نزدیک به صفر و مقدارZ 

صفر  Gه محاسبه شده منفی و همچنین مقدار آمار

محاسبه گردید که نشاندهنده الگوی توزیع نرمال پروانه 

 ها در سطح محالت بود.

Observed General G:  0.000000 

Expected General G:  0.000000 

Variance:  0.000000 

z-score:  
-

0.607332 



 

 شهرها یصادره ساختمان یپروانه ها یمکان یالگوها لیو تحل ییروابط فضا یساز یمفهومزارعی، رحمانیان، نجفی.  

p-value:  0.543630 

. محالت سطح در ها پروانه نرمال عیتوز یالگو- 8جدول 

 ماخذ؛ نگارندگان
این ابزار وضعیت پدیده ها را در : K(تابع 9-9

فواصل مختلف بررسی می کند. وقتی به بررسی 

الگوهای پراکنش فضایی در فواصل و مقیاس های 

مختلف پرداخته می شود الگوها معموال از فاصله ای به 

فاصله دیگر که در حقیقت منعکس کننده وجود 

فرایندهای فضایی خاص در فاصله ها می باشد تغییر 

نشان می دهد که چگونه خوشه بندی  K. تابع می یابد

فضایی یا پراکندگی مرکزیت عوارض همراه با تغییر 

 اندازه واحد همسایگی تغییر می کند.

𝐿(𝑑) = √
𝐴 ∑ ∑ 𝑘𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝜋𝑛(𝑛 − 1)
 

 ((K- Lee et al. 2007تابع   -9رابطه  
برابر با تعداد کل  𝑛فاصله،  𝑑در این عبارت 

بیانگر مساحت  𝐴عوارض موجود در الیه مورد استفاده، 

 وزن می باشد. 𝑘𝑖,𝑗کل محدوده مورد مطالعه و 

 
در محدوده مورد مطالعه. ماخذ؛  Kنتایج تابع  - 8نمودار 

 نگارندگان
 

 

 

                                                           
Anselin local Moran I- 5 

 

 
ExpectedK ObservedK DiffK 

198.59 293.77 95.18 

397.18 534.71 137.53 

595.77 757.08 161.31 

794.36 958.82 164.46 

992.94 1146.90 153.95 

1191.53 1317.97 126.43 

1390.12 1470.01 79.89 

1588.71 1593.62 4.91 

1787.30 1705.46 81.842627- 

1985.89 1802.00 183.885534- 

. Kپارامترهای مشاهده شده در خروجی تابع  - 2جدول 

 ماخذ؛ نگارندگان
 

خروجی این ابزار در زمان بررسی موقعیت مکانی 

پروانه های صادره شهرداری منطقه دو یک شکل و 

جدول مرتبط به آن است که در آن ستون های 

ExpectedK  وObservedK  وجود دارند که به

اهده شده و مورد انتظار و مش Kترتیب به مربوط به 

مشاهده شده و  Kتفاوت بین  DiffKهمچنین ستون 

مورد انتظار را اندازه گیری می کنند. با توجه به اینکه 

نتایج مشاهده شده باالتر از منحنی مورد انتظار برآورد 

گردیده توزیع داده ها در سطح پالک ها بصورت غالبًا 

 Gخوشه ای بوده و همانطور که در تفسیر تابع آماره 

بیان گردید صرفًا در مقیاس محالت می توان به برآورد 

نرمال دادها اذعان نمود. براساس نتایج جدول نیز 

مشاهده شده از  Kمشاهده می گردد زمانی که مقدار 

مورد انتظار برای فاصله معینی بزرگتر باشد الگوی توزیع 

 مکانی در آن فاصله بصورت نرمال نخواهد بود.

 ه الگوها( ابزار تهیه نقش4-9

به کمک این ابزار که به شاخص انسلین محلی 

نیز معروف است برای نمایش توزیع آماری  5موران

پدیده ها در فضا استفاده می شود. این ابزار نشان می 
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دهد که در کدام موقعیت مکانی )محله( مقادیر توزیع 

داده ها زیاد و یا کم پراکنده شده و کدام عارضه دارای 

از عوارض پیرامونش می باشد. در این  مقادیر متفاوت

محله انتخاب شده که میزان پروانه های  95تحلیل نیز 

صادره آن محالت به عنوان وزن الیه اضافه شده به 

عنوان داده اصلی مورد استفاده قرار گرفته است. سپس 

شاخص انسلین محلی موران به محاسبه و تهیه نقشه 

، مقدار Zامتیاز الگو اقدام و مقادیر موران محلی، 

Pvalue  و یک کد که بیانگر نحوه توزیع داده هاست

محاسبه  2می پردازد. آماره محلی موران از طریق رابطه 

 می شود؛

𝐼𝑖 =
𝑥𝑖−𝑋

𝑆𝑖
2    ∑ 𝑤𝑖,𝑗(𝑥𝑖 − 𝑋)𝑛

𝑖=1 ,𝑗≠𝑖        

  (Anselin,1992شاخص موران ) -4رابطه 

میانگین  𝑋و  𝑖 خصیصه عارضه 𝑥𝑖که در آن 

𝑆𝑖وزن عارضه ها می باشد و  𝑤𝑖,𝑗خصیصه مربوطه و 
2 

برابر با تعداد  𝑛محاسبه می گردد که در آن  1از رابطه 

 کل عوارض موجود است؛

𝑆𝑖
2 =

 ∑ 𝑤𝑖,𝑗
𝑛
𝑖=1 ,𝑗≠𝑖

𝑛 − 1
 

𝑆𝑖پارامترهای  -5رابطه  
2 (Anselin,1992) 

 

 می باشد: 9خروجی این الگو تصویر شماره 

                                                           
AnalysisHot Spot - 5 

 
خروجی شاخص محلی موران. ماخذ؛  -9 یرتصو

 نگارندگان
 

الیه خروجی ایجاد شده توسط این ابزار دارای 

)مقادیر  HHاست که کالستر  Cotypeکدی به نام 

)مقدار زیاد محاصره شده  HL)مقادیر کم(،  LLزیاد(، 

)مقادیر کم محاصره شده  LHتوسط عارضه کم( و 

توسط عارضه زیاد( می باشد و از نظر آماری نیز در سطح 

درصد معنادار است نمایش داده شده است. بر این  1

اساس محالت شهرک ولی عصر، شهرک کوثر دارای 

توزیع زیاد و محله شیخ علی چوپان و دباغی به عنوان 

محله توزیع کم شناسایی و معرفی می شود. در سطح 

ایر محالت توزیع داده ها بطور متوسط نرمال و س

 اختالف توزیع معنادار نبوده است.

 (تحلیل لکه های داغ5-9

تعداد و موقعیت مکانی پروانه های صادره 

برروی نقشه مشخص و سپس با استفاده از تحلیل 

برای عوارض   4ارد جی -آماره گتیس 5لکه های داغ

ن ابزار در محاسبه گردید. ای Zمشخص شده امتیاز 

حقیقت به هرعارضه در چارچوب عوارضی که در 

همسایگی اش قرار دارند نگاه می کند. اگر عارضه 

ای مقادیر باال داشته باشد جالب و مهم است ولی 

به تنهایی ممکن است یک لکه داغ معنادار از نظر 

آماری نباشد. برای اینکه یک عارضه لکه داغ تلقی 

Ord Gi -Getis - 4 
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ار نیز باشد باید هم شود و از نظر آماری معناد

خودش و هم عوارضی که در همسایگی اش قرار 

یک  5دارند دارای مقادیر باال باشند. جمع محلی

عارضه و همسایگانش بطور نسبی با جمع کل 

عارضه ها مقایسه می شود. زمانی که جمع محلی 

بطور زیاد و غیرمنتظره ای از جمع محلی مورد 

ه ندازه ای باشد کانتظار بیشتر باشد و اختالف به ا

نتوان آن را در نتیجه تصادف دانست امتیاز مطلوب 

Z ،(.5930به دست خواهد آمد )عسکری 

𝐺𝑖

=
∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑥𝑖 − 𝑋 ∑ 𝑤𝑖,𝑗

𝑛
𝑖=1 

𝑛
𝑖=1 ,𝑗≠𝑖

𝑆√[𝑛 ∑ 𝑤𝑖,𝑗
2𝑛

𝑖=1 − ( ∑ 𝑤𝑖,𝑗
𝑛
𝑖=1 )2]

𝑛 − 1

 

 Getis and Ordارد جی ) -آماره گتیس -7رابطه  

1992) 
،  𝑖 مقدار خصیصه برای عارضه 𝑥𝑖که در آن 

𝑤𝑖,𝑗   وزن فضایی بین عارضه𝑖  و𝑗  و𝑛  برابر تعداد

 0نیز از رابطه  𝑆کل عارضه ها می باشد. ضریب 

 محاسبه می گردد؛

𝑆 = √
∑ 𝑥𝑗

2𝑛
𝑖=1

𝑛
− (𝑋)2 

 Getisارد جی ) -در آماره گتیس Sضرایب  -6رابطه  

and Ord 1992) 
محله انتخاب شده در  95برای  Zامتیاز 

که برای  Giآورده شده است. آماره  2تصویر شماره 

هرعارضه موجود در داده ها محاسبه می شود نوعی 

مثبت و معنادار از   Zاست. برای امتیاز   Zامتیاز 

بزرگتر باشد، مقادیر   Zنظر آماری، هرچه امتیاز 

باال به میزان زیاد خوشه بندی شده و لکه داغ 

منفی و معنادار  Zشکیل می دهند. برای امتیاز ت

کوچکتر باشد به  Zاز نظر آماری هرچه امتیاز 

                                                           
Local Sum - 5 

mean center - 4 

معنای خوشه بندی شدیدتر مقادیر پایین خواهد 

بود و این ها در حقیقت لکه های سرد را نشان می 

محدوده های زرد رنگ  4دهند. در تصویر شماره 

محالتی هستند که در آن مقادیر کم پروانه و 

واحی قرمز محله هایی هستند که در آن ها مقادیر ن

باالی پروانه ها متمرکز شده اند که با خروجی 

شاخص انسلین محلی موران تقریباً منطبق است. 

محدوده مشخص شده که دارای لکه داغ بوده محله 

موسوم به شهرک ولی عصر شمالی و جنوبی، 

شهرک کوثر و شهرک فضل آباد می باشد. در سطح 

محالت که با رنگ زرد مشخص شده اند  سایر

توزیع داده ها بطور متوسط نرمال بوده و اختالف 

 پراکنش معنادار نمی باشد.

 

 
 . ماخذ؛ نگارندگان Giنتایج آماره  -4 یرتصو

 

 

اندازه (اندازه گیری توزیع مکانی؛ 7-9

گیری توزیع مکانی نحوه توزیع مجموعه ای از 

عوارض در فضا همانند مرکزیت، میزان متراکم 

بودن و یا جهت داده ها می باشد. پارامترهایی که 

در این بخش بررسی شده اند شامل میانگین 

و  2، توزیع جهت دار9، عارضه مرکزی4مرکزی

centeral feature - 9 

directional distribution - 2 
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می باشند. میانگین مرکزی مرکز  5فاصله استاندارد

ثقل پدیده های مورد مطالعه )در اینجا موقعیت 

نی هر پالک ساختمانی( بوده و از رابطه زیر مکا

 محاسبه می گردد؛

𝑋 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑌 و   =

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
   

 میانگین مرکزی مرکز ثقل -1رابطه  
مختصات مکانی هر نقطه  𝑦𝑖و  𝑥𝑖که در آن 

تعریف می شود. عارضه مرکزی نیز از نظر آماری، 

عارضه ای که در مرکزیت عوارض دیگر اعم از نقطه 

ای، پلی گونی و خطی قرار دارد را شناسایی می 

کند. برای این کار ابتدا فاصله بین مرکز هرعارضه 

به مرکز همه عوارض موجود در الیه مورد محاسبه 

و سپس عارضه ای که کمترین مقدار قرار گرفته 

فاصله تجمعی با دیگر عارضه ها را داشته باشد به 

عنوان عارضه مرکزی شناسایی و بصورت یک الیه 

جدید معرفی می شود. در توزیع جهت دار با 

بطور جداگانه  yو   xمحاسبه واریانس محورهای 

و مستقل روند و جهت توزیع داده ها در فضا 

ود. این ابزار نشان می دهد که نمایش داده می ش

آیا توزیع عوارض در فضا بصورت جهت دار صورت 

 گرفته است یا خیر.

 
 (Lee et al.2000توزیع جهت دار ) -5 یرتصو

فاصله استاندارد نیز میزان تمرکز و یا 

پراکندگی عوارض پیرامون میانگین مرکزی را 

                                                           
standard distance - 5 

مقدار ارائه شده بر حسب اندازه گیری می کند. 

فاصله بوده و برابر دایره ای با آن شعاع برروی نقشه 

محاسبه می  3خواهد بود. فاصله استاندارد از رابطه 

 شود؛

𝑆𝐷 = √
∑ (𝑥𝑖 − 𝑋)𝑛

𝑖=1 2

𝑛

+
∑ (𝑦𝑖 − 𝑌)𝑛

𝑖=1 2

𝑛
 

 (Lee et al.2000فاصله استاندارد )  -3رابطه  
خروجی چهار پارامتر عنوان شده در محدوده 

 1مورد مطالعه برروی یک نقشه در تصویر شماره 

 نمایش داده شده است.

 
 پارامتر. ماخذ؛ نگارندگان 4توزیع مکانی با  -7 یرتصو

نتایج حاصله از فاصله استاندارد بصورت  بیضی 

درصد  13بوده که با یک انحراف معیار که در برگیرنده 

نمایش می دهد. انحراف معیار عوارض بوده را روی نقشه 

درصد  33حدود  9درصد و انحراف معیار  31حدود  4

عارضه )کل محدوده( را در برمی گیرد. در تمامی چهار 

پارامتر اخیر توزیع داده ها به سمت مرکز منطقه 

)شهرک ولی عصر شمالی و جنوبی( و فاصله استاندارد 

 نیز برروی مرکز محدوده منطبق گردید.

(مدل سازی روابط فضایی؛ 6-9

رگرسیون وزنی تکنیکی است که برای تحلیل های 

توصیفی برروی آمار فضایی مورد استفاده قرار می 
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گیرد. در رگرسیون های معمولی فرض بر آن است 

که رابطه ای که قرار است بین متغیر وابسته و 

تعدادی متغیر توضیحی مدل سازی شود در سراسر 

عه یکسان است. رگرسیون وزنی محدوده مورد مطال

مدل سازی را از طریق تهیه معادالت رگرسیون 

جداگانه برای هر عارضه با مالحضه متغیرهای 

وابسته و مستقلی که در طول باند عارضه قرار می 

گیرد انجام می دهد. شکل و اندازه این باندها 

بستگی به ورودی هایی دارد که کاربر تعیین می 

، روش 5یکی از روش های کرنل کند و معموالً از

، فاصله و تعداد عوارض می باشد 4طول باند

((Askari; 2011 در مدل .GWR  برخالف مدل

OLS  ضرایب یا پارامترهای مدل در سطح منطقه

مورد مطالعه ثابت نیستند و به مختصات مکانی 

)وزن مکانی( وابسته اند و مقدار و عالمت هریک از 

 Jafari etی مکانی است )آن ها دارای تغییر پذیر

al; 2014 فرمول خالصه شده مدل رگرسیون .)

 می باشد. 50وزنی به شرح رابطه 
𝑦(𝑢, 𝑣)1 = β𝑜(𝑢, 𝑣)1 + 𝛽1(𝑢, 𝑣)𝑥1

+ 𝜀(𝑢, 𝑣) 

 رگرسیون وزنیمدل سازی  -83رابطه  

 

متغیر  𝑥1متغیر وابسته و  𝑦که در این رابطه 

ضرایبی هستند که باید برآورد  𝛽1و  β𝑜مستقل و 

جزء خطاست که فرض می شود به صورت  𝜀گردند و 

نرمال توزیع شده است. با توجه به اینکه در بررسی 

پارامترها در سطح محالت به توزیع نرمال داده ها اشاره 

شد این مدل نیز با پیش فرض پراکنش داده ها بصورت 

محالت به  نرمل در مقیاس محالت اجرا شده است. الیه

عنوان الیه ورودی، تعداد پروانه های صادره به عنوان 

مالک عمل شهرداری متغیر وابسته، قیمت منطقه بندی 

معادل  9BPشیراز )قیمت فروش هرمترمربع زمین( و 

                                                           
5-kernel  

Bandwidth Method - 4 

قیمت هرمترمربع فروش آپارتمان با توجه به موقعیت 

مکانی پالک ساختمانی که داشتن موقعیت مرغوب تر 

ت منطقه بندی باالتری می باشد به عنوان به معنای قیم

 متغیرهای مستقل درنظر گرفته شده است.

 
نتایج حاصل از مدل سازی رگرسیون وزنی. -6 یرتصو

 ماخذ؛ نگارندگان
 

2657.79213

14752475 
Bandwidt

h 
2863.86250

91466715 
Residual

Squares 

7.11689151

15941802 

Effectiv

eNumber 

10.9504169

65110952 
Sigma 

246.509453

35872956 
AICc 

0.59273855

103147444 
R2 

0.48843160

53336617 
R2Adjust

ed 
پارامترهای بدست آمده از مقادیر ورودی مدل  -3 جدول

 سازی رگرسیون وزنی. ماخذ؛ نگارندگان

پارامترهای مدل و آماره هایی  2در جدول شماره 

که میزان خوبی مدل را منعکس می کنند نشان داده 

و   2Rشده است. مهم ترین مقادیر در این مدل مقادیر 
2R  تعدیل شده بوده که هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد

به معنای آن است که متغیرهای توصیفی مورد استفاده 

Base prise 9 
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رات مدل وابسته را توضیح دهند. چقدر توانسته اند تغیی

/. عدد نسبتاً قابل قبولی می 23و  10/0خروجی میزان 

باشد هرچند این مسئله بیانگر آن است که مدل فقط 

مالک عمل شهرداری قیمت منطقه بندی به پارامترهای 

معادل  BPشیراز )قیمت فروش هرمترمربع زمین( و 

ه و قیمت هرمترمربع فروش آپارتمان وابسته نبود

پارامترهای دیگری نظیر تعداد جمعیت، میزان درآمد، 

سطح تحصیالت و سطح رفاه مردم نیز ارتباط مستقیمی 

 .دارد

 گیری و پیشنهادنتیجه -7

موقعیت مکانی پروانه های صادره ساختمانی در 

در محدوده شهرداری منطقه دو به عنوان  5933سال 

گرفته است. داده اصلی این تحقیق مورد بررسی قرار 

نوع پروانه در گروهای احداث بنا، تجدیدبنا، توسعه بنا، 

تمدید مهلت پروانه، تغییر کاربری، تعمیرات جزئی و 

اساسی و اصالحیه پروانه دسته بندی شده و موقعیت 

پروانه صادره ساختمانی به عنوان  130مکانی مجموع 

داده خام در وسعت محدوده محلالت مطالعه شده 

حلیل الگوهای موقعیت های مکانی پروانه اند.جهت ت

های صادره ساختمانی از سیستم محله بندی شهر 

شیراز که توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 

انسانی شهرداری شیراز تهیه شده بود استفاده و 

محله تقسیم بندی  95محدوده شهرداری منطقه دو به 

 گردید.

ز روش ا ییروابط فضا یساز یدر بحث مفهوم

مربع معکوس فاصله با توجه به فاصله پالک ها از هم با 

اصله ف یشعمالً با افزا یمکان یرتوزیعنگرش که تاث ینا

. در قسمت یداستفاده گرد یابد یم یکاهش محسوس

ر فضا و د یعتوز ینسبت به چگونگ یالگوها آگاه یلتحل

 یم یرویپ یقاعده خاص یا لگوداده ها از ا یعتوز ینکها

الگوها  ینا یاست. هدف اصل یتحائز اهم یرخ ایکند 

داده ها بصورت  یامسئله است که آ یننشان دادن ا

ر فضا د یبصورت تصادف یاشده اند  یپراکنده خوشه بند

فاصله  یکتریننزد یلاند. در تحل یدهپخش گرد

بدست  32.54فاصله مشاهده شده  یانگینم یگیهمسا

بوده  یخوشه ا یالگو یداده ها دارا یعآمد که نوع توز

و نرمال داده ها  یتصادف یعبر توز یو فرض اول مبن

 .یدصادره( در فضا رد گرد یپروانه ها یمکان یت)موقع

داده ها بصورت  یعمحالت توز یدر برخ یجهدر نت

 عیمحالت با توز یو در برخ یشترب یبا فراوان یکپارچه

 تیموقع یکالستربند یلتحل ر. دیمکم روبرو بوده ا

 یاربس P-value مقدار 5933پروانه ها در سال  یمکان

 یمحاسبه شده منف Z به صفر و مقدار یککوچک و نزد

که  یدصفر محاسبه گرد G مقدار آماره ینو همچن

نرمال پروانه ها در سطح  یعتوز ینشاندهنده الگو

ها را در  یدهپد یتوضع K تابع یلمحالت بود. در تحل

 جینتا ینکهشد. با توجه به ا یمختلف بررس فواصل

 دهیمورد انتظار برآورد گرد یمشاهده شده باالتر از منحن

 یداده ها در سطح پالک ها بصورت غالباً خوشه ا یعتوز

ها در فضا با  یدهپد یآمار یعتوز یشبوده است. نما

 یموران محالت شهرک ول یمحل ینکمک شاخص انسل

 یعل یخله شو مح یادز یعتوز ایعصر، شهرک کوثر دار

 و ییکم شناسا یعبه عنوان محله توز یچوپان و دباغ

ر داده ها بطو یعمحالت توز یر. در سطح ساگردید یمعرف

معنادار نبوده است.  در  یعمتوسط نرمال و اختالف توز

 عارضه لکه یک ینکها یداغ برا یلکه ها یلبحث تحل

 مه یدباشد با یزن دارمعنا یشود و از نظر آمار یداغ تلق

اش قرار دارند  یگیکه در همسا یخودش و هم عوارض

ه لکه داغ بود یکه دارا یباال باشند. محالت یرمقاد یدارا

 ی،و جنوب یعصر شمال یمحله موسوم به شهرک ول

باشد. در سطح  یشهرک کوثر و شهرک فضل آباد م

داده ها بطور متوسط نرمال بوده و  یعمحالت توز یرسا

 یعتوز یریباشد. اندازه گ یپراکنش معنادار نم الفاخت

از عوارض در فضا همانند  یمجموعه ا یعنحوه توز یمکان

 یجهت داده ها م یامتراکم بودن و  یزانم یت،مرکز

 یدگپراکن یاتمرکز و  یزانم یزباشد. فاصله استاندارد ن

 یم یریرا اندازه گ یمرکز یانگینم یرامونعوارض پ

 رهیده بر حسب فاصله بوده و برابر داش هکند. مقدار ارائ



 

 شهرها یصادره ساختمان یپروانه ها یمکان یالگوها لیو تحل ییروابط فضا یساز یمفهومزارعی، رحمانیان، نجفی.  

 یها یلنقشه خواهد بود. در تحل یبا آن شعاع بررو یا

)شهرک  داده ها به سمت مرکز منطقه یعشده توز یاد

 یرروب یز( و فاصله استاندارد نیو جنوب یعصر شمال یول

( یو جنوب یعصر شمال یمرکز محدوده )شهرک ول

 .یدمنطبق گرد

محالت  یهال ییروابط فضا یمبحث مدل ساز در

صادره به عنوان  یتعداد پروانه ها ی،ورود یهبه عنوان ال

 یمالک عمل شهردار یمنطقه بند یمتوابسته، ق یرمتغ

معادل   BP( و ینفروش هرمترمربع زم یمت)ق یرازش

 یتهرمترمربع فروش آپارتمان با توجه به موقع یمتق

ر ب تمرغو یتموقع اشتنکه د یپالک ساختمان یمکان

نوان باشد به ع یم یباالتر یمنطقه بند یمتق یبه معنا

 یزانم یمستقل درنظر گرفته شد و خروج یرهایمتغ

بوده است هرچند  ی/. عدد نسبتاً قابل قبول23و  10/0

 یآن است که مدل فقط به پارامترها یانگرمسئله ب ینا

 تیم)ق یرازش یمالک عمل شهردار یمنطقه بند یمتق

 یمتمعادل ق BP( و ینزم فروش هرمترمربع

 یهرمترمربع فروش آپارتمان وابسته نبوده و پارامترها

درآمد، سطح  یزانم یت،تعداد جمع یرنظ یگرید

 ارد.د یمیارتباط مستق یزو سطح رفاه مردم ن یالتتحص
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