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 مناطق سطح در خصوصي هايبانك تأسيس شعب مكان تعيين براي تحقيق اين در

 اقتصادي متغيرهاي از استفاده با مناطق بنديرتبه به اقدام 1تهران ودوگانهبيست
 روش دو از منظور اين به نيل براي. است شده بانكي خدمات تقاضاي بر ثيرگذارأت

 با سپس شده، استفاده موازي صورت به عددي  تاكسونومي و الجيت رگرسيون
  . است شده تعيين بانك تأسيس شعببراي  مناطق بهترين ،روش دو نيا جينتا قياس

  
  .JEL  :R30 , G21 يبندطبقه

  .تاكسونومي الجيت، مناطق، بنديرتبه خصوصي، هايبانك تهران، شعب، يابيمكان :هاكليدواژه
  
  مقدمه  -1

 از يكي يا خدماتي مركز فروشي،كارخانه،خرده بنگاه يك از اعم اقتصادي فعاليت يك يابيمكان
 كنندهتعيين تواندمسأله مي اين كه آنجا تا ،است اقتصادي بنگاه يك روي پيش هايپرسش ترينمهم

 اكثريت كه دارد نفوذي دامنه مكاني لحاظ از بنگاه هرزيرا  ،باشد بنگاه شكست يا موفقيت
 يا خدماتي منطقه عنوانبا  محدوده اين. كندمي جذب محدوده اين داخل از را خود مشتريان
 محدوديت داراي مسافت لحاظبه  منطقه اين كه داشت توجه بايد البته، شود مي شناخته تجاري
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 و 21 مناطق البته، اندشده يگذارنام عدد لهيوسبه جنوب به شمال مناطق از كه دارد وجود يشهردار منطقه 22 تهران شهر در - 1

 .اندگرفته قرار تهران غرب درهستند،  يدتريجد مناطق كه 22
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 در كه باشد نحويبه بنگاه براي شده انتخاب مكان اگر حال، دارد محدودي نفوذ دامنه واست 
 افزايش شدتبه بنگاه موفقيت امكان ،باشند داشته وجود زيادي بالقوه مشتريان، بنگاه نفوذ دامنه
ها،  بانك مانند، هستند متعدد شعب داراي كه هاييبنگاه براي يابيمكان ،مسأله بين اين در. يابد مي
 روند اخير هايسال در كه خصوصي هايبانك خصوصهب ،است برخوردار بيشتري حساسيت از
 سفانهأمت، اما دارند خود شعب تعداد افزايش به تصميم و اندگرفته پيش در را سريعي رشد به رو

 نيا يرو يعلم مطالعات و بوده مهجور اريبس رانيا در ياقتصاد دگاهيد از يابيمكان مباحث
  .است نادر اريبس موضوع

  
  خصوصي هايبانك يابيمكان -2
 مناطق اولويت تعيينبراي  اقتصادي اصول برمبتني و علمي معياري تا است شده سعي تحقيق اين در

ي ورئت از، دست آيد به خصوصي هايبانك براي تأسيس شعبمنظور به تهران شهر در مختلف
 كم اندازه آن به فروشندگان تعداد ،چندجانبه انحصار حالت در كه ميدان مي خرد اقتصاد )نظريه(

 تيفعال نحوه بر ديتول مقدار و متيق مورد در دكنندگانيتول از يكي يفرد ماتيتصم كه است
 انحصار بازار ياصل يژگيو. داشت خواهد يتوجه تأثير قابل صنعت درون در يو يرقبا گريد

 گريدهاي  تيفعال و ماتيتصم بر فروشنده كي ماتيتصم متقابل و يدرون يوابستگ چندجانبه
 انحصار بازار در يانحصار دكنندهيتول كي سود و مقدار - متيق بيترك. است فروشندگان
 تواند مي بنگاه. دارد بازار درون دكنندگانيتول تمامهاي  تيفعال و ماتيتصم به يبستگ چندجانبه

 يرهايمتغ بر ميمستق كنترل اما، كند كنترل را خود) باشد ناهمگن كاال اگر، متياقي( ديتول سطح
 متقابل ريتاث جهينت دكنندهيتول هر سود. داشت نخواهد، گذارند ميتأثير  او سود يرو كه گريد

  .1است بازار درون دكنندگانيتول تمام ماتيتصم
 تيفعال حال در بانك يمحدود تعداد تنها آن در نكهيا و رانيا يبانك بازار به توجه با كه آنجا از

 نيا در، گرفت نظر در رانيا يبانكدار صنعت يبرا را چندجانبه انحصار بازار طيشرا توان ، ميهستند
هاي  رقابت به ناگزير صنعت در موجودهاي  بنگاه و رسدمي حداقل به يمتيقهاي  رقابت ،طيشرا
 به توجه با موضوع نيا …و خدمات هيارا نحوه، غاتيتبل مانند، هستند گريكدي با يمتيرقيغ
 نرخها،  سپرده سود خنركردن  برابر بريمبن رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك رياخهاي  استيس

                                                                                                                   
  .1370، كوانت و هندرسون -1
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 شعب يريقرارگ مكان ،نيب نيا در. استشده  ديتشد ي،بانك خدمات كارمزد نرخ و التيتسه سود
 بادارد و  يبانك خدمات از استفادهبراي  بانك شعب به انيمشتر يدسترس در يتأثير بسزايها  بانك
 از يجزي زين خدمت ارايه طيشرا، هستند خدمات جنس از كه يبانك محصوالت تيماه به توجه

  . شود رقبا ريسا ازها  بانك از كيهر محصول شدن متفاوت باعث تواند مي واست  شده ارايه محصول
 طريق از امر اين كه شودمي مطرح بانك شعب سيسأت يبرا مكان نيبهتر انتخاب موضوع حال

 شهر يشهردار گانه22 مناطق از منطقه هر در بانكي خدمات تقاضاي بر ثرؤم عوامل آمارهاي بررسي
، انيپارس بانك. كرد انتخاب شعبه سيسأتبراي  را مناطق نيمستعدتر بتوان تاشود مي ميسر تهران
 گرفته قرار يبررس مورد يخصوصهاي  بانك ندهينما عنوانبه زين كشور يخصوص بانك نيتربزرگ
 اين، است عددي  تاكسونومي و الجيت رگرسيون روش تحقيق اين در استفاده مورد هايروش. است
  . اندشده مقايسه هم با روش دو از حاصل نتايج و گرفته قرار استفاده مورد ارزهم صورت به روش دو

 تعداد منطقه، در انيپارس بانك شعبهنبود  اي وجود: از اندعبارت تحقيق اين در استفاده مورد متغيرهاي
 واحد زيربناي مربع متر يك قيمت وسطمت، منطقه در پارسيان بانك جزهب خصوصي هايبانك

 در موجود فروشيخرده و فروشيعمده هايبنگاه تعداد، منطقه در ساكن جمعيت، منطقه در مسكوني
 وها  شركت مركزي دفاتر تعداد، منطقه در موجود امالك كل به امالك ملكي تصرف نسبت، منطقه

  .منطقه در موجود پولي هايگريواسطه اي رقبا تعداد و منطقه در موجودهاي  كارخانه
  
  يابي  ادبيات مكان -3
 فرض يك، شود مي گرفته ناديده سازيتصميم در فضايي هايجنبه ،اقتصاديهاي بيشتر نظريه در

 اتفاق نقطه يك در مصرف و توليد كه ستا آن هاي اقتصادي مدل تمام در غيرواقعياما  ،سازگار
  . نيست چنين كه صورتي در افتد، مي

اقتصادي مستلزم استفاده از اطالعات آماري است كه بعد مكان  امروزه بسياري از مطالعات
با را در مطالعات كنوني مطرح ساخته   در آنها دخالت زيادي دارد و مفهومي) مجاورت و فاصله(

 اقتصادي يابيمكان بحث ،بين اين در و تعامل بين انسان و محيط است كه در اصل، 1عنوان فضا
  .يابد مي را خود جايگاه
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در  1وان تانن ،در آغاز قرن نوزدهم توسط اقتصادـ جغرافيادان آلماني يابي ابتدامكانهاي نظريه
بعدها در اوايل قرن بيستم، . شدهاي مختلف كشاورزي مطرح  فعاليتبراي رابطه با تعيين مكان 

ر و كه مجموع مسير مسافرت بين انبا نحويبه كرد،يابي يك انبار را مطرح مسأله مكان 2آلفرد وبر
  .3اي از مشتريان حداقل شودمجموعه پراكنده
اي در حال وارد كردن مسافت طور گستردهاقتصادي سنتي بههاي نظريهدر زماني كه  ،از سوي ديگر
دانان تعداد كثيري از جغرافي هاي اقتصادي بودند،ثيرگذار بر فعاليتأعنوان متغيري تو فاصله به

، به شدنداقتصادي هاي نظريهيابي بدون توجه به زمينه اصلي هاي مكان اقتصادي مشغول ساختن مدل
اقتصاد شهري  اي وزمان مشغول كاربرد هر دو مقوله علوم منطقهطور هماين دو گروه به ،عبارتي
  .بدون آنكه از كار گروه ديگر اطالع داشته باشند ،بودند
وان تانن  ياقتصاددانان پيرو ،يك مسيريابي دو مسير مختلف را پيش گرفتند، در مكانهاي نظريهبعدها 
مانند توضيح انتخاب مكان  ،پردازند هاي اقتصادي ميكه بيشتر به توضيح رفتارهاي فضايي فعاليتهستند 

وبر  يگروهي از اقتصاددانان پيرو ،در طرف مقابل... مصرف وبراي منازل مسكوني يا جريان كاالها 
توان تحت عنوان  ، اين دو مسير را ميكنندميهاي عملياتي وي را دنبال پژوهش وقرار دارند 

  . نام برد) براي پيروان وبر(و هنجاري ) براي پيروان وان تانن( رويكردهاي توصيفي
در  ،دنپرداز مي ،دهد هاي توصيفي به توضيح اينكه چرا يك رفتار خاص فضايي رخ مي مدل

اتخاذ تصميمات مكاني منظور بهگيران را براي تصميمهايي روش ،هاي هنجاري صورتي كه مدل
ها وجود دارند كه  و برخي مدلنيست البته بايد توجه داشت كه اين تفكيك مطلق . كنندميفراهم 

  .اندكردهسازي استفاده مدل براياز هر دو رويكرد 
يابي توصيفي انهاي مك يابي هنجاري به صورت مستقل از مدلهاي مكان مدل ،بنابر شواهد تاريخي

يابي امكانات برپايه فرض تعادل  هاي هنجاري رايج براي حل مسأله مكان اند، مدلتوسعه يافته
هاي اقتصادي از هاي توصيفي به دنبال توضيح رفتار فعاليتمدل ،شكل گرفته است، از سوي ديگر

جريان كاال به سمت  هاي مسكوني يايابي خانه توصيف رفتار مكان ،براي مثال هستند؛لحاظ فضايي 
يابي توصيفي  مكانهاي نظريه. استيابي توصيفي  مكان هاينظريه يكنندگان در قلمرومصرف

هاي مختلف پيش هاي مختلف در مكانبه سمت تحليل علل استقرار فعاليترا بيشتر رهيافتي 
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گنجد و  ميهاي هنجاري اند، از آنجا كه تعيين مكان براي يك بنگاه خاص در حيطه مدلگرفته
گونه اين ، بيشتر تمركز خود را براستيابي براي شعب بانك  نيز مبحث مكان تحقيقموضوع اين 

  .دهيم ها قرار مي مدل
  
  1يابي امكانات مسأله مكان -4

كه  استگيري در رابطه با تعداد و مكان قرارگيري امكانات يابي امكانات شامل تصميم مسأله مكان
فروشي يا مراكز خدماتي هاي خرده، خانوارها، فروشگاههاامل كارخانهتواند ش اين امكانات مي

مكان اين امكانات ممكن است با توجه به مراكز تقاضا يا با توجه به مكان قرارگيري يكديگر . باشد
هاي زير شاخه ،كه خود استيابي هنجاري  هاي مكان اي از مدلاين مسأله شاخه. تعيين شوند
  . ديگري دارد

يابي امكانات  هاي پژوهش عملياتي براي حل مسأله مكانكه روش كندمينن مطرح بك ما
اين  ،به عبارت ديگر .2استوكالسيكي در اقتصاد ئن نظريهرويكردي تعادلي دارند كه برگرفته از 

اند كه هدف مورد نظر رسيدن به يك حالت تعادلي است ريزي شدهها برپايه اين فرض پايه مدل
بيشتر اين . كنندميسود خود را حداكثر ) كنندگان امكانات وخدماتعرضه(ها  بنگاه ،كه در آن

يابي امكانات نيز  هاي پويا در مكاندهند، مدل ها ايستا بوده و تعادلي ايستا را مدنظر قرار مي مدل
ودن تقاضا زا بپويايي را با استفاده از عواملي خارج از سيستم مانند تغييرات در تقاضاـ با فرض برون

و هيچ پويايي داخلي يا وابستگي به مسير و استفاده از كنند ميدر يك سيستم پوياـ ايجاد 
  .شودنميوارد محاسبات ... بازخوردهاي سيستم و

مكان قرارگيري  ،فناوريهاي طبيعي و كه با توجه به توزيع مكاني موهبتكند ميكروگمن مطرح 
هاي اقتصادي با توجه به پراكندگي يا تمركز اين و فعاليتشود ميزا تعيين ها به صورت برونبنگاه

در . گيرند هاي اساسي در يك مكان، تصميم به استقرار يا عدم استقرار در آن مكان ميويژگي
شود  ميمطرح  هاي توليد،حداقل كردن هزينهبراي يابي امكانات با توجه به بعد عرضه  مسأله مكان

در اين چهارچوب و با . شودميهاي رقابتي همسان مستقر ا مزيتهايي ب كه هر صنعت در مكان
جايي و هجاي تعيين محل توليد بر الگوي جابونقل، تقاضا بههاي حملفرض صفر بودن هزينه

براي كاالهاي  ،ونقل را در نظر بگيريمهاي واقعي حملحال اگر هزينه. گذارد ثير ميأونقل تحمل
                                                                                                                   
1 - Facility Location Problem 
2- Bekmann1968,1987. 
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 ،طور تقريباً يكنواخت توزيع شده باشداسر مكان مورد مطالعه بهقابل تجارت اگر تقاضا در سر
با توجه به . ونقل خواهد بودهاي حمل طور مستقيم در ارتباط با هزينهپراكندگي مكاني فعاليت به

 ونقلهاي حملاينكه در واقعيت توزيع تقاضا از لحاظ مكاني حالتي يكنواخت ندارد، با افزايش هزينه
به صورت فزاينده براي برخي كاالها اين اقالم به كاالهاي غيرقابل تجارت تبديل و در مناطقي كه 

ماهيت كاال سبب وجود آمدن اين حالت به هب. شوند متمركز مي ،داراي باالترين ميزان تقاضا هستند
ياز براي توليد مواد اوليه مورد ناما ، مانند صنايعي كه محصول توليدي آنها بسيار سنگين است است

ماهيتشان كه تنها در محل توليد سبب برخي خدمات نيز به . هستنددارا را به نسبت وزن كمتري 
رفتاري مانند كاالهاي غيرقابل تجارت دارند و به سمت  -مانند خدمات مالي -قابل استفاده هستند

  .1شوند هايي با بيشترين ميزان تقاضا جذب مي مكان
  
  هاي نظري مدل پايه -5
 به منتهي كه گيرد قرار محقق روي پيش تواند مي پرسش نوع دو معمول طوربهيابي  مكان مطالعات در

پرسش  ـ1 :عنوانبا  توان مي راها پرسش اين، شود عددي  تاكسونومي يا الجيت رگرسيون از استفاده
  . برد نام 3منطقه در بنگاه قرارگيري دليل با ارتباط درپرسش  ـ2 و 2بنديرتبهبراي 

 اولويت يا رتبه چرا كهكند پرسش مي محقق ،است مناطق بنديرتبه نوع ازپرسش  كه هنگامي
اي عملكرد چرا يك شعبه در منطقه ،براي مثال ؛متفاوت است ،در مناطق مختلف Y وابسته متغير

  .تري دارداي ديگر عملكرد ضعيفبهتري دارد و يك شعبه در منطقه
كه چرا يك  كندميال ؤدليل قرارگيري بنگاهي در منطقه باشد، محقق ساز نوع پرسش كه  هنگامي

خواهيم توضيح دهيم كه چرا يك بانك  ميبراي مثال،  ؛بنگاه در اين منطقه خاص قرار گرفته است
و اگر داراي  1 ،اگر بنگاه داراي شعبه باشد(است كرده تأسيس شعبه انتخاب براي مناطق خاصي را 

  .)، صفرشعبه نباشد
تعيين مكان  ،براي مثال ؛بسيار به هم نزديك و مرتبط هستندپرسش در بسياري موارد اين دو نوع 

پذيرد كه سود بانك را  نحوي صورت ميبه ،از نوع دوم استپرسشي براي يك شعبه جديد كه 
دست آمده  توان مدلي ساخت كه در آن سود به حل جايگزين ميعنوان يك راهبه. كندحداكثر 

                                                                                                                   
1- krugman,1994. 
2 - Rate Question ( RQ ) 
3 - Site Question ( SQ ) 
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اول است در اينجا پرسش از نوع پرسشي كه كرد هاي مختلف را حداكثر گاه در مكانتوسط بن
  . 1تقريباً يكي هستندپرسش كنيد كه هر دو  مشاهده مي

كند،  راهنمايي مي  با توجه به موضوع اين تحقيق كه ما را به استفاده از مدل الجيت و تاكسونومي
  .پردازيم عددي مي  تاكسونوميدراين بخش به بررسي مباني نظري مدل الجيت و 

  
  ادبيات رگرسيون الجيت  -6

اين خانواده نيز هاي انتخاب گسسته است كه  مدل  روش رگرسيون الجيت متعلق به خانواده عمومي
گرسيون الجيت زيرشاخه ر، شودمياي تقسيم اي و چندجملهبه دو بخش عمده مدل انتخاب دوجمله

ست كه متغير وابسته در آنها ا ها آن ويژگي خاص اين نوع مدل. استاي هاي انتخاب دوجمله مدل
  . استمتغيري دودويي 
اي از را با مجموعه  = 0Yيا  1خواهيم رابطه بين يك متغير وابسته دودويي  فرض كنيد مي

دهند،  را توضيح مي Yشوند و نحوه بروز  نمايش داده مي Xكه توسط بردار  x هاي مستقل  متغير
  : ، پس داريمكنيمدل رگرسيون برقرار از طريق يك م

)X'(F1)0Y(obPr

)X'(F)1Y(obPr




 

توان  كه مي نحويبهاست، بر احتمال  Xثير تغييرات در بردار أدهنده تنشان βمجموعه پارامترهاي 
پيشنهاد  ،گونه مواردمشاهده كرد، مسأله مهم در اين Yرا بر احتمال وقوع  xثير نهايي هر متغير أت

، در رگرسيون الجيت از يك تابع تجمعي استسمت راست معادله براي يك مدل مناسب 
  : كه عبارت است ازشود ميسمت راست معادله استفاده براي جستيك ول

)X'(
e1

e
p)1Y(obPr

X'

X'




 



  
اي استفاده شده تخمين مدل انتخاب دوجملهبراي مطالعات اقتصادسنجي از مدل الجيت  بيشتردر 
  .  است
اي از توسط مجموعه Yاحتمال وقوع حادثه يادشده، در معادله  ،كنيد ميطور كه مالحظه همان
جستيك توضيح داده شده است كه نسبت به ضرايب و وبنابر تابع تجمعي ل Xهاي مستقل  متغير

                                                                                                                   
1- Miron,1998. 
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 هايروشوسيله دست آوردن امكان تخمين اين تابع به ، براي بهنيستمتغيرهاي مستقل خطي 
  : با انجام عمليات رياضي به معادله خطي زير رسيد توانمي اقتصادسنجي

X')
p1

p
ln(L 


 

بلكه  ،Xتنها برحسبنه كه لگاريتم نسبت برتري يا مزيت است، Lتوان گفت  حالت مي در اين
به نام الجيت معروف است  Lدر باال . برحسب پارامترها نيز خطي است) نكته مهم از نظر تخمين(

  .شود اطالق مييادشده هايي مانند مدل  و بنابراين، اسم مدل الجيت به مدل
  :هاي مدل الجيت را مورد بررسي قرار داد توان ويژگي حال مي

يعني اگرچه  ،كند تغيير مي تا  ز الجيت ا Lكند نوسان مي 1و  0بين  Pـ چنانكه 1
هاي الجيت در اين فاصله محدود  اما مدل ،گيرد قرار مي 1و  0بين ) برحسب ضرورت(احتمال 
  .نيستند

يعني در اين مدل  ،طور نيستنداينها  اما خود احتمال خطي است، Xحسب  برLـ اگرچه 2
  . يابند افزايش نمي Xطور خطي همراه با ها به احتمال

 يازارا به Lميزان تغيير در ) ضريب زاويه(2: استزير به قرار ) الجيت( يادشدهـ تفسير مدل 3
ازاي ميزان تغيير در لگاريتم نسبت برتري يا مزيت به ،يا به عبارت ديگر Xيك واحد تغير در 

ها در اينجا هم  كه مانند بسياري از مدلكنيم يادآوري مياما باز . است Xيك واحد تعيير در 
  .ممكن است متضمن معناي فيزيكي نباشد أعرض از مبد

در سطح ) و نه نسبت مزيت به نفع آن(تخمين خود احتمال وقوع حادثه مورد نظر  ـ اگر منظور4
*مانندهاي مستقل  معيني از متغير

iX ،پس از تخمين مدل الجيت به روش حداكثر  دباي آنگاه  باشد

*با قرار دادن  2و 1دست آوردن  نمايي و بهدرست
iX ، در معادله

*

i

^

L و  آوريمميدست  را به

(با آنتي لگاريتم گرفتن از آن به نسبت 
P1

P
(

^

i

^

i


توان مقدار  راحتي ميرسيم كه از اين نسبت به مي 

i

^

P  متناظر با
*

iX دست آورد را به.  
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  عددي  ادبيات تاكسونومي -7
و در شد ميالدي پيشنهاد  1763بار توسط آندرسون در سال نخستين مدل تاكسونومي عددي براي 

يافتگي ملل مختلف بندي و تعيين درجه توسعه اي براي طبقه عنوان وسيله ميالدي به 1968سال 
  .1يونسكو مطرح شدتوسط پروفسور هلوينگ از مدرسه عالي اقتصاد در 

اي  گونهههاي مختلف است، ب بندي و مقايسه مجموعهبندي، درجهطور كلي يك روش طبقه اين روش به
هاي كم و بيش  كه يك مجموعه را با در نظر گرفتن چندين شاخص متفاوت و غيرهمگن به مجموعه

هاي مختلف در اختيار  و يك مقياس قابل قبول براي بررسي و ارزيابي مجموعهكند ميهمگن تقسيم 
  .دهد ريزان قرار ميبرنامه

ها  هاي ناهمگون از مجموعه داده بندي از طريق روش تاكسونومي عددي ابتدا دادهبراي انجام رتبه
آل اي فرضي تحت عنوان منطقه ايدهمقدار اپتيموم هر شاخص تعيين و منطقه ،سپس ،شوند حذف مي
توانند بنابر  ها مي راي هر شاخص در اختيار دارد، اين كميتها را ب شود كه بهترين كميت تشكيل مي

آل سنجيده ماهيتشان حداكثر يا حداقل شاخص باشند، سپس فاصله هر منطقه از اين منطقه ايده
  .آورد دست مي منطقه رتبه باالتري را به ،آل كمتر باشدشود، هرچه فاصله منطقه با منطقه ايده مي
  
  برآورد مدل -8

 برآورد رهيچندمتغ ونيرگرس مانند مستقلهاي  ريمتغ بيضرا كيجستول ونيرگرس در هرچند
 حداقل روش از رهيچندمتغ ونيرگرس در. است متفاوت كامالً آن برآورد نحوهاما ، شود مي

 ينيبشيپ ريمقاد و يواقع ريمقاد نيب اختالف مجذور مجموع ،روش نيا در. شود مي استفاده 2مربعات
 ليتبد يرخطيغ عتيطب ليدلهب كيجستول ونيرگرس در. شودمي حداقل وابسته ريمتغ شده
 روش ،حال نيا با. شود مي استفاده، دارد نام 3يينمادرست حداكثر كه يگريد روش از كيلجست

 ونيرگرس در البته. است يمعمول ونيرگرس هيشب جهات ياريبس از هنوز بيضرا برآورد

 شانس نسبت كه يصورت در، كيجستول
p1

p


 حداقل روش از توان ، ميباشد محاسبه قابل 

                                                                                                                   
1- Anderson,L,W.2001. 

2 - Ordinary Least Square, (OLS) 
3 - Maximum Likelihood (MLE) 
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 حداكثر يعموم روش به را تيالج مدل بيضرا توان مي موارد ريسا در اما، كرد استفاده مربعات
  .1كرد برآورد يينمادرست

  
  الجيت رگرسيون مدل برآورد جينتا - 9
 قبل بخش در شده برده نامهاي  ريمتغتمام  يبرا شده يآورجمع اطالعات ،قيتحق از بخش نيا در
 يسنجنهيبه مدل يطراح منظوربه ،Excel افزارنرم در پردازش از پس تهران يشهردار منطقه 22 يبرا
عالوه يادشده بههاي  ريمتغتمام  نهيبه مدل به يابيدست منظوربه. شد آماده مدل به ورود يبرا

 با بيضرا يدارامعن، شده برازشي ها مدل در وشد  مدل وارد خطا و آزمون روش به گريد ريچندمتغ
 ،)درصد 90 نانياطم سطح در( LR آماره از استفاده با، ونيرگرس كل يدارامعن و والد آماره از استفاده

. گرفت قرار يبررس مورد مدل در حيتصر يخطاهمچنين نبود  وها  ريمتغ نيب يخطهم وجودنبود 
هايي  ريمتغ حذف وشده  بردهنام يرهايمتغ انواع از مختلفهاي  بيترك آزمون از پس، تينها در
 مستقلهاي  ريعنوان متغ به ريزهاي  ريمتغ يي،نها مدل در، كردندينم يكمك مدل بهبود به كه

  :شدند ييشناسا
 Y :منطقه در انيپارس بانك شعبهنبود  اي وجود   
B  :منطقه در پارسيان بانك جزهب خصوصيهاي  بانك تعداد   
G  :منطقه در مسكوني واحد زيربناي مربع متر يك قيمت وسطمت  

 J  :منطقه در ساكن جمعيت  
 K :منطقه در موجود فروشيخرده و فروشيعمدههاي  بنگاه تعداد 

 N :منطقه در موجود امالك كل به امالك ملكي تصرف نسبت  
 O :منطقه در موجود يها كارخانه وها  شركت مركزي دفاتر تعداد  
 R :منطقه در موجود) پوليهاي  گريواسطه( رقبا تعداد 

 با كه يادشده) دهندهحيتوض( مستقلهاي  ريمتغ بيضرا شده برآورد ريمقاد ،1شماره  جدول در
  .است شده آورده، اندشده محاسبه Eviews افزاز نرم  از استفاده

  
  

                                                                                                                   
  .1366 مازار، عرب -1
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  تيالج تابع بيضرا - 1 جدول
Dependent Variable: Y 

Method: ML - Binary Logit 
Date: 09/14/05   Time: 12:26 

Sample: 1 22 
Included observations: 22 

Convergence achieved after 15 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     

C -41.00028 23.98115 -1.709688 0.0873 
B 2.481633 1.502365 1.651818 0.0986 
G 5.04E-05 0.000715 0.070513 0.9438 
J -2.33E-05 1.28E-05 -1.821130 0.0686 

K  0.000548 0.000288 1.903767 0.0569 
N 79.04193 45.46221 1.738629 0.0821 
O 0.018146 0.010787 1.682127 0.0925 
R -0.097310 0.052281 -1.861280 0.0627 
     

Mean dependent var 0.318182     S.D. dependent var 0.476731 
S.E. of regression 0.352436     Akaike info criterion 1.208642 

Sum squared resid 1.738953     Schwarz criterion 1.605385 
Log likelihood -5.295066     Hannan-Quinn criter. 1.302103 

Restr. log likelihood -13.76081     Avg. log likelihood -0.240685 
LR statistic (7 df) 16.93149     McFadden R-squared 0.615207 

Probability(LR stat) 0.017843    
     

Obs with Dep=0 15      Total obs 22 
Obs with Dep=1 7    

     

  
 هر در شعبهنبود  به وجود احتمال تميلگار اي دست آمده به تيالج تابع يكل شكل ،بيترت نيا به

  : است ريز صورت به، يشهردار منطقه
Y In

p
1 p

41

00000232J 0.0005483K 7
 ميخواه دست آمده به بيضرا ريتفس نيهمچن و مدل و بيضرا يدارامعن يبررس به ،ادامه در

  .پرداخت
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 LR آمارهداري با توجه به امدل از لحاظ معنشود، ميمشاهده ، 1شماره طور كه در جدول همان
 رگرسيون در كه فادن مك 2Rدار بوده و اكامالً معناست،  يخط ونيرگرس مدل در F هيشب كه
 مطالعات به توجه با كه است درصد 61 برابر، بوده معمولي رگرسيون در 2R شبيه جستيكول

  .است قبولي قابل عدد الجيت مدل براي مشابه
وجود دارد كه  Eviewsافزار در رگرسيون الجيت دو آزمون نيز براي تعيين نكويي برازش در نرم

دهنده ها نيز نشان بندي كه هردوي اين آزمونلمشو و آزمون جدول گروه - آزمون هاسمر :از اندعبارت
  . هستندبرازش مناسب مدل 

  .شودميييد أجز ضريب قيمت ملك، تهتك ضرايب نيز بداري تكامعن
  

  بيضرا ريتفس - 10
 نسبت تميلگار(  Lريمتغ در رييتغ، بيضرا از كي هر يبرا دست آمده به مقدار بيضرا ريتفس مورد در

e بيترت نيبد، دهد مي نشان را x ريمتغ در رييتغ واحد كي يازابه) شانس  ريمتغ در رييتغ واحد كي اثر 

 يعني ،شانس نسبت بر را x مستقل
p1

p


  .1)رهايمتغ ريسا مقدار بودن ثابت صورت در( دهد مي نشان 

 واحد كي رييتغ اثر دست آوردن بهبراي ، دست آمده به بيضر ريتفس بر عالوهيادشده  موارد به باتوجه

 يعني ،شانس نسبت بر مستقل ريمتغ در رييتغ
p1

p


 لوگ يآنت ،ريمتغ هر يبرا دست آمده به بيضر از 

 و   L يبرا شده برآورد بيضرا از كي هر ريتفس رو،ازاين، است شده گرفته
p1

p


 :است ريز صورت به 

، طيشرا ريسا بودن ثابت صورت در كه است آن دهندهنشان بيضر نيا: يخصوصهاي  بانك تعداد - 
 سيسأت نفع به شانس نسبت تميلگار ،ابدي شيافزا عدد كي منطقه در يخصوصهاي  بانك تعداد اگر
 صورت در ،گريد عبارت به، افتي خواهد شيافزا واحد 48163334/2 طور متوسط به منطقه در شعبه
 احتمال ،ابدي شيافزا عدد كي منطقه در يخصوصهاي  بانك تعداد اگر ط،يشرا ريسا بودن ثابت

  .شود مي 87055508/11 برابر و كي از شتريب منطقه در شعبه سيسأت عدم به منطقه در شعبه سيسأت
 در كه است آن دهندهنشان بيضر نيا: منطقه در يفروشخرده و يفروشعمدههاي  بنگاه تعداد -

 كي منطقه در يفروشخرده و يفروشعمدههاي  بنگاه تعداد اگر، طيشرا ريسا بودن ثابت صورت

                                                                                                                   
1- Whitehead J,2004. 
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 0005483/0 طور متوسط به منطقه در شعبه سيسأت نفع به شانس نسبت تميلگار ،ابدي شيافزا عدد
 تعداد اگر، طيشرا ريسا بودن ثابت صورت در ،گريد عبارت به افت،ي خواهد شيافزا واحد
 در شعبه سيسأت احتمال ،ابدي شيافزا عدد كي منطقه در يفروشخرده و يفروشعمدههاي  بنگاه
 .شود مي 000546776/1 برابر و كي از شتريب منطقه در شعبه سيسأت عدم به منطقه

 دهندهنشان بيضر نيا: منطقه در موجود امالك كل به يملك صورت به شده تملك امالك نسبت - 
 به يملك صورت به شده تملك امالك نسبت اگر، طيشرا ريسا بودن ثابت صورت در كه است آن
 در شعبه سيسأت نفع به شانس نسبت تميلگار ،ابدي شيافزا واحد كي منطقه در موجود امالك كل

 ثابت صورت در ،گريد عبارت به، افتي خواهد شيافزا واحد 0419282/79 طور متوسط به منطقه
 منطقه در موجود امالك كل به يملك صورت به شده تملك امالك نسبت اگر، طيشرا ريسا بودن

 كي از شتريب منطقه در شعبه سيسأت عدم به منطقه در شعبه سيسأت احتمال ابدي شيافزا واحد كي
  .شود مي E67004/1 +34ر براب و
 در كه است آن دهندهنشان بيضر نيا: منطقه در يمسكون واحد مربع متر كي متوسط متيق - 

 الير هزار منطقه در يمسكون واحد مربع متر كي متوسط متيق اگر، طيشرا ريسا بودن ثابت صورت
 واحد 000054/0 طور متوسط به منطقه در شعبه سيسأت نفع به شانس نسبت تميلگار ،ابدي شيافزا
 كي متوسط متيق اگر، طيشرا ريسا بودن ثابت صورت در ،گريد عبارت به، افتي خواهد شيافزا
 عدم به منطقه در شعبه سيسأت احتمال ،ابدي شيافزا عدد كي منطقه در يمسكون واحد مربع متر
 نيا يدارامعن عدم به توجه با البته. شود مي 000053837/1ر براب و كي از شتريب منطقه در شعبه سيسأت

 .شودمي رد شانس نسبت تميلگار بر يمسكون واحد مربع متر كي متوسط متيق ريتأثير متغ، بيضر
 منطقه تيجمع اگر، طيشرا ريسا بودن ثابت صورت در كه است آن دهندهنشان بيضر نيا: تيجمع - 
 0000232/0 طور متوسط به منطقه در شعبه سيسأت نفع به شانس نسبت تميلگار ،ابدي شيافزا نفر كي

 منطقه تيجمع اگر، طيشرا ريسا بودن ثابت صورت در ،گريد عبارت به، افتي خواهد كاهش واحد
 برابر و كي از كمتر ،منطقه در شعبه سيسأت عدم به منطقه در شعبه سيسأت احتمال ،ابدي شيافزا نفر كي

هاي  مكان تئوري بنابر كه داد حيتوض توان مي گونهنيا را يمنف رابطه نيا ليدل. شود مي 999976871/0
 و يتجارهاي  تيفعال كه است گونهنيبدها  شهر درها  تيفعال يبندميتقس، يشهر اقتصاد در يمركز
 با، دارند شيگرا شهر حومه به شتريب يمسكونهاي  تيفعال و شده متمركز شهر مراكز در شتريب يخدمات

 مركز و 12 منطقه در تهران بازار آن اول مركز كه يمركز دو شهر كيعنوان  به تهران گرفتن نظر در
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 و است صادق زين تهران در هينظر نيا كه ميكن مي مشاهده ،1است 1 منطقه در شيتجر بازار آن دوم
 نحوه به توجه با، اندشده متمركز آن اطراف مناطق و هيناح دو نيا در يتجارهاي  تيفعال شتريب

ها  بانك نيا شيگرا كه ميكن مي مشاهده ي،خصوصهاي  بانك گريد و انيپارس بانك شعب يريقرارگ
 در آن شتريب تمركز كه تيجمع رابطه ،جهينت در، يمسكون مناطق نه و است مراكز نيا در شعبه سيسأت به

 .است عكساي  رابطه منطقه در شعبه سيسأت احتمال با بوده، يمسكون مناطق
 در كه است آن دهندهنشان بيضر نيا: منطقه درها  وكارخانهها  شركت يمركز دفاتر تعداد -

 كي ،منطقه درها  كارخانه وها  شركت يمركز دفاتر تعداد اگر، طيشرا ريسا بودن ثابت صورت
 0181455/0 طور متوسط به منطقه در شعبه سيسأت نفع به شانس نسبت تميلگار ،ابدي شيافزا عدد
 دفاتر تعداد اگر، طيشرا ريسا بودن ثابت صورت در ،گريد عبارت به، افتي خواهد شيافزا واحد
 به منطقه در شعبه سيسأت احتمال ،ابدي شيافزا عدد كي منطقه درها  كارخانه وها  شركت يمركز
  .شود مي 018254749/1ر براب و كي از شتريب منطقه در شعبه سيسأت عدم

 در كه است آن دهندهنشان بيضر نيا: منطقه در عنوان رقبا به يپولهاي  يگرواسطه تعداد -
 عدد كي منطقه در عنوان رقبا به يپولهاي  يگرواسطه تعداد اگر، طيشرا ريسا بودن ثابت صورت

 واحد 0973102/0 طور متوسط به منطقه در شعبه سيسأت نفع به شانس نسبت تميلگار ،ابدي شيافزا
 هاي يگرواسطه تعداد اگر، طيشرا ريسا بودن ثابت صورت در ،گريد عبارت به، افتي خواهد كاهش

 سيسأت عدم به منطقه در شعبه سيسأت احتمال ،ابدي شيافزا عدد كي منطقه در عنوان رقبا به يپول
  .شود يم 907543962/0 برابر و كي از كمتر منطقه در شعبه

 منظوربه ،شد حيتشر باال در كه يبيترت به كيجستول ونيرگرس مدل از دست آمده به بيضرا به توجه با
 را منطقه هر اطالعات بيضرا نيا داشتن با، است قيتحق نيا هدف كه تهران گانه 22 مناطق يبندرتبه

 و دهيممي قرار مدل درون
^

iY معادله در راها  تيكم نيا ،سپس .ميآور ميدست  به منطقه هر يبرا را 

 تيكم ياضير اتيعمل انجام با و دهيممي قرار ريز
^

ip كنيممي محاسبه را.  
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 داشتن با
^

ip منطقه هر دررا  شعبه سيسأت احتمال، است كي و صفر نيب يتيكم كه منطقه هر يبرا 
  .كنيممي احتمال نيا برحسب مناطق يبندرتبه به اقدام و آوريمميدست  به

( احتماالت از استفاده با مناطق يينها يبندرتبه - 2جدول
^

ip (مدل برآورد از دست آمده به  
 احتمال منطقه رتبه

1 3 9962771/0 
2 1 9589105/0 
3 12 9451298/0 
4 6 9306981/0 
5 19 835493/0 
6 2 7697197/0 
7 21 5026933/0 
8 7 2969814/0 
9 17 228425/0 

10 4 1440921/0 
11 11 1356691/0 
12 18 0646884/0 
13 22 0495878/0 
14 13 0454534/0 
15 10 0197636/0 
16 8 0149949/0 
17 16 0143583/0 
18 5 0134724/0 
19 14 0040097/0 
20 9 0037188/0 
21 20 0016315/0 
22 15 0000036/0 
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آمده  جدول در كه طورهمان. ميديرس شعبه سيسأتبراي  تهران گانه 22 مناطق يبندرتبه به بيترت نيبد
 به 14 و 9، 20 ،15 مناطق و شعبه سيسأت براي مناطق نيعنوان بهتر به بيترت به 6 و 12، 1، 3 مناطق، است
  .هستند شعبه سيسأت براي مناطق نيبدتر بيترت
  

  يتاكسونوم روش قيطر از يبندرتبه جينتا - 11
 از مناطق يبندرتبه به اقدام بخش نيا در يعدد يتاكسونوم روش خاصهاي  يژگيو علت به

 روش. كنيممي سهيمقايكديگر  با را روش دو جينتا و ايمكرده يعدد يتاكسونوم روش
 مشاهدات از همگناي  مجموعه نييتع نخست، مرحله ؛است مرحله دو شامل يعدد يتاكسونوم

  . دست آمده به همگن مجموعه نيا يبندرتبه ،دوم مرحله و است
 تنها كه بيترت نيبد، كرديم نييتع را همگن مناطق فاصله ،سيماتر ليتشك با نخست، مرحله در

  . نشد يينها يبندرتبه وارد كه است 22 منطقه يتاكسونوم روش از شده شناخته ناهمگن منطقه
 تابع برآورد مورد در كه طورهمان، رفتيپذ صورت ماندهيباق منطقه 21 نيب يبندرتبه زين دوم مرحله در
 يخصوصهاي  بانك شعب يابي مكان يبرا شده گرفته نظر در ياقتصادهاي  شاخص، ميكردبيان  تيالج
اند شده يبندرتبه يعدد يتاكسونوم روش از مناطقها  شاخص از گروه نيا توسط. هستند شاخص هفت
 با 15 منطقه و منطقه نيبهتر 6742/0 معادلاي  درجه با 3 منطقه. است، آمده 3شماره  جدول در كه

  . هستند منطقه نيبدتر 9356/0معادلاي  درجه
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  يعدد يتاكسونوم روش از استفاده با يبند رتبه - 3 جدول
 Fi منطقه رتبه

1 3 674243/0 
2 12 689053/0 
3 6 711067/0 
4 1 719243/0 
5 7 731646/0 
6 11 731882/0 
7 2 745118/0 
8 8 82229/0 
9 4 829194/0 

10 10 830083/0 
11 13 831115/0 
12 5 84456/0 
13 14 853447/0 
14 17 859566/0 
15 19 86017/0 
16 16 861279/0 
17 18 880231/0 
18 21 898642/0 
19 9 902674/0 
20 20 912884/0 
21 15 935684/0 

  
 چهار همان خرأت و تقدم ياندك با كه هستند مناطق نيبهتر 1 و 6، 12 مناطق بيترت به 3 منطقه از بعد

 جستيكول رگرسيون در. دهند مي ليتشك را مناطق نيبهترعنوان  به تيالج مدل از دست آمده به منطقه
 روش در اما ،كرديم استفاده وابسته عنوان متغير به تأسيس شعب در پارسيان بانك گذشته عملكرد از

 دست آوردن به، پرداختيم مناطق رتبه تعيين منظوربه مستقلهاي  متغير تحليل به تنها عددي تاكسونومي
  .است رگرسيون روش از دست آمده به نتايج صحت ييدكنندهأت ،روش دو بين مشابهتي چنين
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  يريگجهينت - 12
 تعدادهاي  ريمتغ رابطه كه شد مشخص، تيالج ونيرگرس قيطر از شده برآورد مدل به توجه با

 فروشيخرده و فروشيعمدههاي  بنگاه تعداد، منطقه در پارسيان بانك جزهب خصوصيهاي  بانك
 مركزي دفاتر تعداد و منطقه در موجود امالك كل به امالك ملكي تصرف نسبت، منطقه در موجود
  .است دارامعن و مثبت منطقه در شعبه سيسأت احتمال با منطقه در موجودهاي  كارخانه وها  شركت
 با منطقه در موجود) پوليهاي  گريواسطه( رقبا تعداد و منطقه در ساكن جمعيتهاي  ريمتغ رابطه

  .است يمنف و دارامعن منطقه در شعبه سيسأت احتمال
 شعبه سيسأت احتمال با منطقه در مسكوني واحد زيربناي مربع متر يك قيمت متوسط ريمتغ رابطه
  .يستن دارامعن منطقه در
 به اقدام تيالج مدل برآورد جينتا از استفاده با منطقه در شعبه سيسأت احتمال دست آوردن به با

 93 و 94، 95، 99 بيترت بههاي  احتمال داشتن با 6 و 12، 1، 3 مناطق كهشد  مناطق يبندرتبه
دست  به يباالهاي  احتمال به توجه با كه هستند شعبه سيسأتبراي  مناطق نيبهتر بيترت بهدرصد 
 مناطق يبرا، آيندبه شمار مي شعبه سيسأت يبرا يهيبدهاي  انتخاب كه گفت توان مي باًيتقر آمده
 كيعنوان  به انيپارس بانك يبرا ويابد مي كاهش شدتبه منطقه در شعبه وجود احتمال يبعد

 سيسأت يبرا دهيفا نهيهز ليتحل ديبا حتماًاي  بودجههاي  تيمحدود به توجه با يخصوص بانك
 .رديپذ صورت يبعد مناطق در شعبه
 انيپارس بانك بين، نيا در كه 11 و 4، 17، 7، 21، 2، 19 منطقه :از اندعبارت بيترت به يبعد مناطق

 انيپارس بانك كه يبعد عنوان مناطق به توان مي مناطق نيا از، ندارد شعبه 11 و 4، 7، 19 مناطق در
 دهيفا نهيهز ليتحل انجام ،شد گفته كه طورهمان اما، برد نام كند، شعبه سيسأت به اقدام آنها در بايد
  . است يالزام مناطق نيا در شعبه سيسأت يبرا
 مناطق نيعنوان بهتر به را 1 و 6، 12، 3 منطقه چهار زين يعدد يتاكسونوم روش از حاصل جينتا

 ونيرگرس روش از دست آمده به منطقه چهار همان خرأت و تقدم يكم با كه كندمي يمعرف
 يبعد مناطق. است شعبه سيسأت براي مناطق نيا ديشد تيمز دهندهنشان امر نيا. هستند كيجستول
 آنها نيب از كه 4 و 8، 2، 11 ،7 :از اندعبارت بيترت به يعدد يتاكسونوم روش از دست آمده به

 مشاهده كه طورهمان، ندارد شعبه آنها در انيپارس بانك كه هستند يمناطق 4 و 8، 11، 7 مناطق



 73        تهران يشهردار ودوگانهبيست مناطق سطح در خصوصي هايبانك شعب يابيمكان

 

 و هستند مشترك روش دو هر در ،تياولو در شعبه فاقد مناطق نيب در 4 و 11، 7 مناطق ديكن مي
  . است كيجستول ونيرگرس جينتا دأييت بر يگريد ليدل زين نيا
 يبرا كي و صفرهاي  تيكم كردن ارياخت علت به كيلجست ونيرگرس تيماه كه داشت توجه ديبا
 ،دارد وجود شعبه حاضر حال در آنها در كه يمناطق به شودمي باعث، گذشته اربتج از وابسته ريمتغ

 ليتحل به تنها يعدد يتاكسونوم روش در نكهيا به توجه با، اما شود داده نسبت يباالتر احتمال
 روش دو هر از مشابه جينتا دست آوردن به، شود مي پرداخته ياضير يروش با مستقلهاي  ريمتغ
  . برساند اثبات به را برآوردها صحت تواند مي
  

  هاشنهاديپ - 13
 . كند تمركز 6 و 12، 1، 3 مناطق در شعب احداث يرو انيپارس بانك شود مي شنهاديپ ـ1

 دو هر قيطر از 11 و 4، 7 مناطق است، شعبه فاقد آنها در انيپارس بانك كه يمناطق نيب در ـ2
 انجام ضمن انيپارس بانك شود مي شنهاديپ، اندگرفته قرار دأييت مورد مناطق نيعنوان بهتر به روش
  .كند توجه مناطق نيا در شعبه سيسأت به دهيفا نهيهزهاي  ليتحل

 با را قيتحق نيهم توان مي يآتهاي  يسرشمار در خردتر يآمار اطالعات شدن ايمه صورت در ـ3
 يدولت و يخصوصهاي  بانك گريد يبرا يمكان لحاظ از شتريب دقت با اصالح و حك ياندك

  .داد قرار آزمون مورد دوباره
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