
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  چكيده
در اين مقاله هدف اصلي، شناسايي و بررسي عوامل مؤثر بر توزيع مكاني واحدهاي بانكي                 

شناسايي چنين عـواملي از ايـن جهـت حـايز     . هاي آنها در سطح كشور استو ميزان فعاليت 

هـاي  گيـري هـا و تـصميم    اهميت است كه مي تواند راهنماي مناسبي براي تدوين اسـتراتژي          

هاي جغرافيايي مختلف كشور    منظور توسعه و مديريت صحيح شبكه بانكي، در حوزه        سازگار به 

اجتماعي، جمعيتي و اطالعات مربوط بـه       -هاي اقتصادي به اين منظور با استفاده از داده      . باشد

هاي كشور، دو نوع مدل اقتصادسنجي مجزا با توجه بـه ماهيـت             هاي بانكي شهرستان  فعاليت

دهد كه، عواملي همچون متوسط درآمد      هاي مدل نشان مي   يافته. گرديدمتغير وابسته برآورد    

-خانوار، متوسط اندازه خانوار، جمعيت شهري و درصد افراد بازنشسته هر شهرستان، با سرانه             

ــپرده ــساب  ي ســ ــدها و حــ ــداد واحــ ــانكي، تعــ ــاي بــ ــانكي  هــ ــاي بــ   هــ

در مقابـل، عوامـل     . ردرابطـه مـستقيم دا    ) هاي موردنظر عنوان متغيرهاي وابسته در مدل    به(

گذاري خـانوار و جمعيـت روسـتايي سـاكن در هـر             هاي سرمايه متوسط هزينه : ديگري مانند 

  .               الذكر تأثيري معكوس داردشهرستان، بر متغيرهاي وابسته فوق

  .   بانكداري، توزيع مكاني شعب، مدل رگرسيون پواسن: كلمات كليدي
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  مقدمه
هدف اصلي شناسايي عوامل مؤثر بر ميـزان و نحـوه توزيـع مكـاني                در اين مقاله    

با شـناخت   . گيري تأثير آنها است   خدمات بانكي در نواحي مختلف جغرافيايي و اندازه       

هـاي مناسـب، بـراي      هاي مكاني را كه داراي پتانسيل     توان موقعيت چنين عواملي مي  

گردد كـه    به اين مسأله بر مي     اهميت موضوع . خدمات بانكي هستند، شناسايي نمود    ارايه  

 هاي جغرافيايي يا مكاني مختلف با تعداد و توزيـع         هاي موقعيت بررسي ارتباط بين ويژگي   

 سازان سيستم بانكي امـري    ي خدمات بانكي براي مديران و تصميم      واحدهاي ارايه دهنده  

ب مكـان   انتخـا : ماننـد (هاي آنان را در ابعاد مختلـف        گيريناپذير است و تصميم   اجتناب

-تحـت ) مناسب براي ارايه خدمات، تعداد و اندازه هر يك از واحدها و موارد مشابه ديگر              

  .دهدتأثير قرار مي

طوركه قبالً به آن اشاره شد، نگرش اصلي در اين مطالعه تحليلـي             همان ،به اين ترتيب  

 آن  كننده خدمات بانكي است، تـا براسـاس       سازگار از موقعيت جغرافيايي واحدهاي ارايه     

به اين ترتيب . هاي مناسب براي ارايه خدمات جديد شناسايي و معرفي كرد         بتوان موقعيت 

هاي شده و تفاوت  هاي جغرافيايي و جمعيتي هر حوزه جغرافيايي در نظر گرفته         كه ويژگي 

براسـاس چنـين تحليلـي      . گيـرد بررسي قرار مي  ها مورد   بين آنها براساس اين ويژگي    

) دهنده خدمات بـانكي ارايه(تخاب موقعيت مكاني يك واحد بانكي عوامل تأثيرگذار بر ان   

دنبال پاسخي به اين سؤال است      در واقع اين نوشتار به    . شودگيري مي شناسايي و اندازه  

مواردي هست كه تـأثير     ) منطقه يا حوزه  (هاي جغرافيايي يك ناحيه     كه آيا بين ويژگي   

كننده خدمات بـانكي داشـته      ارايهتوجهي بر موقعيت مكاني واحدهاي      مشخص و قابل  

  باشد يا خير؟

با توجه به مطالب فوق، ابتدا عوامل مؤثر بر توزيع جغرافيايي واحدهاي بـانكي              

در . گـردد سپس مطالعات انجام گرفته در اين زمينه، بيان و تشريح مي          . شوندمعرفي مي 

- تبيـين مـي    موجود) هاداده( سوم روش تحقيق اين مطالعه با توجه به امكانات           بخش

هاي ايـن مطالعـه     هاي مرتبط با اين پژوهش معرفي شده و در نهايت يافته          گردد، مدل 

  .گرددهمراه پيشنهادهايي براي مطالعات بعدي ارايه ميبه
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   مروري بر ادبيات موضوع؛ مباني نظري و بررسي مطالعات پيشين-1
ي واحدهاي بانكي تشريح در اين قسمت از مطالعه ابتدا عوامل تأثيرگذار بر توزيع مكان

رس گستردگي مسأله را    هاي قابل دست  شناخت چنين عواملي همراه با داده     . گرددمي

 را از سـوي ديگـر       اسـت ها  هاي موجود كه عمدتاً ناشي از داده      از يك سو و محدويت    

سـازي از    مـدل  فراگـرد ها در   آلها و ايده  آگاهي نسبت به محدوديت   . سازدنمايان مي 

كـرد    ، ساختار و عمل   )فرضيات مرتبط با مدل   ( برخوردار است و كيفيت      اهميت زيادي 

پس از معرفي عوامـل تأثيرگـذار بـر توزيـع مكـاني             . دهدتأثير قرار مي  مدل را تحت  

  .  گرددواحدهاي بانكي، مطالعات پيشين مرتبط با موضوع مورد بحث، ارايه مي

  

   عوامل تأثيرگذار بر توزيع مكاني واحدهاي بانكي-1-1

-طور خالصه عوامل تأثيرگذار بر تعداد و موقعيت مكاني واحدهاي بانكي را مـي             به

  :توان شامل موارد زير دانست

  سودآوري واحد بانكي، -

  خطرات احتمالي و استراتژي بانك براي ارايه خدمات، -

 اجتماعي، جعميتي و تجاري منطقه،- روند كلي تغييرات اقتصادي-

 هاي تكنولوژيك، پيشرفت-

هاي موجود در مورد ايجاد تغيير در ساختار شبكه بانكي           قوانين محيطي و منطق    -

 ).تركيب، تقسيم و تعطيلي واحدهاي بانكي(

  .گردددر ادامه هر يك از فاكتورهاي فوق به اجمال تشريح مي   

  

   سودآوري يك واحد بانكي-1-1-1

. كردي آن است  عملهاي  سودآوري يك واحد بانكي تابعي از ميزان درآمد و هزينه         

كـرده يـا    درآمد بانك، وابسته به تعداد و نوع مشترياني است كه واحد بـانكي جـذب              

ها يا تـسهيالت    ها و ميزان وام   همچنين ميزان و نوع سپرده    . درصدد و حفظ آنان است    

ها وظيفه اصلي، جـذب     در اغلب، بانك  . بانكي تأثيرگذار است  اعطايي نيز بر درآمد واحد      

هاي يك جامعه محلي    ويژگي. هزينه تعريف شده است   انداز و جاري كم   هاي پس حساب
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 1تواند در تعيين ميزان اثربخـشي     ها مي شده و قيمت آن   همراه تركيب خدمات ارايه   به

-كننده و قابـل   ها و همچنين اعطاي وام به مشتريان بانك تعيين        جذب و حفظ سپرده   

  . توجه باشد

انـدازي يـك   ن موقعيت مكاني احـداث يـا راه  يكي از عوامل بسيار مهم براي تعيي   

رسـي سـهل و     واحد بانكي، ميزان تقاضاي مشتريان بالقوه و بالفعل منطقه بـا دسـت            

توان به نوعي به عواملي     بنابراين ميزان سودآوري را مي    . آسان به خدمات بانكي است    

رده هاي تجاري و خ   همچون الگوي ترافيك و مسيرهاي ارتباطي، وسعت و تراكم مكان         

فروشي، چگالي اشتغال و جمعيت، ترجيحات خانوارهاي ساكن منطقه، هنگـامي كـه             

ها باشـد، مـرتبط     هاي رقيب مختلف، براي دريافت خدمات بانكي پيش روي آن         گزينه

 نشان داد كه، موقعيت مكاني مناسـب يـك          2نتايج مطالعه ميرون و همكاران    . دانست

انوارها و واحدهاي تجاري كوچك بسيار      از ديد خ  ) رس بودن آن  در دست (واحد بانكي   

با اهميت است و مشترياني با اين ويژگي، اغلب تمايل دارند كه خدمات موردنياز خود               

هـاي ايـن    يافتـه . دريافت دارنـد  ) به منزل يا محل كار    (ترين محل ممكن    را از نزديك  

رد تغييـر   سازدكه هرگونه، تحليل و بررسي در مو      نكته را آشكار مي   مطالعه همچنين اين    

المقـدور  در تعداد و موقعيت مكاني واحدهاي بانكي بايد در سطح نواحي جغرافيايي حتي            

  . گيردكوچك صورت

ي تعيين موقعيت احداث واحد بانكي، هدف، ارضاي تقاضـاي          طوركلي در مسأله  به

صـورت  بـه ) اندازي واحد بانكي  براي راه (ازاي صرف هزينه    بالقوه و بالفعل مشتريان به    

هاي يك واحد بـانكي نـشان       مطالعات انجام شده در رابطه با هزينه      .   و مؤثر است    كارا

به اين مفهوم كـه متوسـط       . داده است كه در اين صنعت اقتصاد به مقياس وجود دارد          

) شـود انداز بانك در نظر گرفته مي     صورت تابعي از كل پس    معموالً به (هزينه كل بانك    

يابد كـه  نزولي دارد و اين كاهش تا زماني ادامه مي نسبت به اندازه واحد بانكي روندي       

در اين حد مشخص از اندازه بانك شاهد بيشترين         . اندازه بانك به حد مشخصي برسد     

عبارت ديگر، براي اينكـه يـك واحـد         به. سطح كارايي در عملكرد بانك خواهيم بود      

- خدمات ارايـه   ها و بانكي در باالترين سطح كارايي خود عمل كند بايد ميزان فعاليت          

                                                 
1 effectiveness 
2 Myron et al. (Forthcoming)  
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در يك واحد بانكي كه در آن مبـادالت كمـي           . شده، توسط آن در حد مشخصي باشد      

هـاي  البته چنانچه محـدوديت   . ها بسيار باال خواهد بود    گيرد متوسط هزينه  صورت مي 

-ها مي قانوني در رابطه با احداث واحدهاي بانكي جديد حذف يا منعطف گردند، بانك            

چنانچه . 1هاي متوسط باالسري خود را كاهش دهند      د هزينه توانند با افتتاح شعب جدي    

هـاي رقيبـي    ي خود فعاليـت نكنـد، گزينـه       ييك واحد بانكي در باالترين سطح كارا      

اي بيشتري برخوردار باشد و در چنين حالتي        تواند از كارايي هزينه    مي ATMهمچون  

هـاي  ايد گزينـه  واحد بانكي داراي سطح سودآوري پاييني است و با گذشت زمان يا ب            

هـاي آن بـه واحـد       گزين شود و يا بايد تعطيل و حساب       داراي سودآوري بيشتر جاي   

  .بانكي ديگر منتقل گردد

   

   خطرات احتمالي و استراتژي بانك براي ارايه خدمات-1-1-2

كردن يك واحد بانكي با خطرات احتمالي همراه است، امـا چنانچـه منـابع               افتتاح

كـه  در صـورتي  . پـذير اسـت   توجه باشد، افتتاح بانك توجيـه     لحاصل از اين خطرات قاب    

-وجود مي واحدهاي بانكي در مناطق مختلف جغرافيايي توزيع شده باشند، اين امكان به           

رسي ها دست انداز و وام  هاي پس اي از انواع حساب   آيد كه بانك بتواند به طيف گسترده      

سـازد تـا خطـرات      نك را  قادر مي    تنوع ايجاد شده در تركيب دارايي، با      . داشته باشد 

انداز يا كاهش منابع براي اعطاي وام را        هاي پس احتمالي در رابطه با برداشت از حساب      

  .2به حداقل ممكن برساند

بردهـاي  تواند براساس راه  از بعد استراتژيك افتتاح يا تعطيلي يك واحد بانكي مي         

ن امكان وجود دارد كـه يـك         اي ،عنوان مثال به. طراحي شده، براي بانك صورت گيرد     

هاي خود نسبت به افتتاح يك واحد بـانكي  عـالوه بـر درنظرگيـري                بانك در ارزيابي  

ها، هدف ديگري مانند رقابت مناسب با ديگر رقيبان فعال در منطقه را مـدنظر               هزينه

يا ممكن است يك بانك در بازاري كه داراي رشد سريعي اسـت، بـدون               . داشته باشد 

مدت اقدام به افتتاح چندين شعبه نمايد و به اين ترتيب،           وري در كوتاه  توجه به سودآ  

  .گرفتن از رقباي آتي خود در بلندمدت را مهيا سازدهاي مناسب براي پيشيزمينه

                                                 
1 Humphrey (1991) 
2 Liang and Rhoades (1988) 
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   اجتماعي منطقه-هاي اقتصادي جمعيت و ويژگي-1-1-3

ـ    تغيير در تركيب و ميزان جمعيت، متوسط درآمد و فعاليت          ر هاي تجاري منطقه ب

در واقع بانـك بايـد ايـن تغييـرات را           . ي توزيع واحدهاي بانكي تأثيرگذار است     نحوه

عنوان مثال، با شناسايي مناطقي كه از رشد جمعيتي مناسـب           مدنظر داشته باشد و به    

در آينده برخوردار هستند، اقدام به افتتاح واحد بانكي كند و در مناطقي كه با كاهش                

  .تند اقدام به تعطيلي واحدهاي بانكي نمايدرو هسجمعيت در آينده روبه

 
  هاي تكنولوژيك  پيشرفت-1-1-4

تواننـد بـر تعـداد و توزيـع مكـاني           هاي تكنولوژيك از دو طريـق مـي       پيشرفت

اول اينكه اين امكان وجود دارد كه مشتريان خدمات         . واحدهاي بانكي تأثيرگذار باشد   

) دهـد لوژيك در اختيار آنها قرار ميهاي تكنوكه پيشرفت(هاي ديگري بانكي از روش 

تر و با هزينه كمتري بتوانند خدمات بـانكي موردنيـاز خـود را دريافـت                طور راحت به

چنين شرايطي موجب كاهش تقاضا نسبت به دريافـت خـدمات در واحـدهاي              . دارند

كـردي  هـاي عمـل   هاي تكنولوژيك بر هزينـه    دوم اينكه، پيشرفت  . بانكي خواهد شد  

عنوان مثال ميزان راحتـي و سـرعت دريافـت          به. نكي تأثير مستقيم دارد   واحدهاي با 

 حدود سه برابـر حـالتي اسـت كـه همـين خـدمات از              ATMهاي  خدمات از دستگاه  

هاي تكنولوژيـك در آينـده      پيشرفت. دار يا كارمند واحد بانكي دريافت شود      صندوق

ي اسـتقرار و   بالطبع نحوهتأثير قرار خواهد داد وها را تحترساني بانكي خدمت نحوه

  .سازدتوزيع مكاني واحدهاي مختلف بانكي را نيز متأثر مي

  

  حذف مقررات زايد  -1-1-5

-خوش تغييرات اساسي شده   ي اخير مقررات مختلف بانكي دست     در طول دو دهه   

. انـد اند و اين تغييرات بيشتر در راستاي حذف يا تغيير مقررات دست و پـاگير بـوده                

هـاي مـرتبط بـا نـرخ بهـره، لغـو            قررات بيشتر شامل حـذف محـدوديت      تغيير در م  

ي ي ارايـه هاي دست و پاگير درمورد توزيع مكاني واحدهاي بانكي و نحـوه       محدوديت

-تغيير مقررات مرتبط با توزيع جغرافيايي واحدهاي بانكي مـي         . خدمات در آنها است   

ي  قـرار داده و نحـوه      هـا روي بانـك  هاي جديدي را پيش   ها و فرصت  تواند محدوديت 
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كـه  همچنـين در صـورتي    . تأثير قرار دهـد   توزيع اين واحدها يا شبكه بانكي را تحت       

هـا و يـا     گـاه بانـك   طور دسـتوري باشـد، آن     قوانين و مقررات مربوط به نرخ بهره به       

ي ي بـازار نيـستند و ايـن مـسأله برنحـوه           مؤسسات مالي مجاز به پرداخت نرخ بهره      

در اين حالت رقابت بر سر موقعيت مكـاني         . انكي تأثيرگذار است  كرد واحدهاي ب    عمل

مناسب براساس معيارهايي كيفي ديگري به جز قيمت خدمات يا نـرخ بهـره صـورت                

  .گيردمي

  

  رقابت در صنعت بانكداري   ايجاد  تغيير در ساختار و -1-1-6

عـداد  منظـور تعـديل ت    طوركلي، تعطيلي، تركيب يا تقسيم واحدهاي بانكي به       به

البته در اين رابطه، نقطه نظرات متفاوت ديگري هـم          . گيردواحدهاي بانكي صورت مي   

اند كه تركيب و تلفيـق در صـنعت بانكـداري بـراي             اي بر اين عقيده   عده. وجود دارد 

در واقع اين تغييرات جمعيتي، تكنولـوژيكي، قـوانين و      . افزايش كارايي ضروري است   

، ايجاد تغيير و بازبيني در ساختار و در توزيع مكاني           مقررات و عوامل ديگر هستند كه     

از طرف ديگر بايد توجه داشت كـه، تركيـب در           . سازدواحدهاي بانكي را ضروري مي    

-صنعت بانكداري موجب كاهش رقابت و پايين آمدن سطح توليد خدمات بانكي مـي             

  . شود

ر شبكه بـانكي را     تركيب يا تقسيم واحدهاي بانكي تعداد، توزيع جغرافيايي و ساختا         

-تأثير قرار داده و در بعضي از موارد، رقباي جديدي را وارد بازارهاي محلي مـي               تحت

كنند با هـم تركيـب شـوند        كه چند مؤسسه كه در يك بازار فعاليت مي        هنگامي. كند

شـوند و   آنگاه ساختار سازماني آنها نيز دچار تغيير شده، ادارات موازي تركيـب مـي             

از طرفي تركيب واحدهاي بـانكي      . يابد به ادارات فعال انتقال مي     هاي مشتريان حساب

فرصت مناسبي را براي مديريت ايجاد كند تا اثربخشي كل شـبكه بـانكي را مجـدداً                 

براساس اين بـازبيني ممكـن اسـت، تغييراتـي را در توزيـع              . مورد ارزيابي قرار دهد   

ين امكان وجود دارد كه ورود      از طرفي ديگر ا   . جغرافيايي واحدهاي بانكي ايجاد نمايد    

سطح رقابت در بازار    ) اندموانع قانوني اجازه فعاليت نداشته    علت  كه قبالً به  (رقباي ديگر   

ي احداث يك واحد بانكي جديد در اين حالت درباره. افزايش دهد خدمات بانكي محلي را

ها را مجبـور    از يك طرف افزايش رقابت، مديران بانك      .  اظهارنظر كرد  توانبه سختي مي  
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منظور واحدهاي بانكي موجود، كاهش دهنـد و از طـرف       هاي خود را به   كند تا هزينه  مي

رساني با افزايش واحد يا واحدهاي بانكي به شبكه موجـود           كه خدمت ديگر در صورتي  

به . شودگرفتن از ديگر رقبا مي    بهبود يابد موجب جلب اعتماد مشتريان شده و پيشي        

 يا اينكه وضيعت موجـود را حفـظ         ،ر اين حالت دو انتخاب دارد     اين ترتيب مديريت د   

  . يا اينكه شبكه بانكي خود را براي جلب مشتري بيشتر توسعه دهد،كند

  

   مروري بر مطالعات پيشين-1-2

 در رابطه با فاكتورها و عوامل اثرگذار بـر عرضـه و تقاضـاي      1)2003 (استگما و فاريس  

طور مشخص به رابطـه      اما در مطالعه آنها به     ،انده كرده خدمات بانكي تحليل جامعي را اراي     

-بين فاكتورهاي تأثيرگذار بر عرضه و تقاضاي خدمات بانكي و موقعيت مكاني ارايـه ايـن               

  .گونه خدمات اشاره نشده است

 تغيير در توزيع مكاني واحـدهاي بـانكي طـي           2)1997 (ي اوري و همكاران   در مطالعه 

احي مختلف شـهري و روسـتايي ايـاالت متحـده كـه              در نو  1995 تا   1975هاي  سال

 اجتماعي و قـوانين و مقـررات منطقـه ايگـروه     -براساس معيارهاي مختلف اقتصادي   

پايگاه اطالعاتي مورد استفاده در اين مطالعه، شـامل     . تندي شده بودند بررسي گرديد    

زيـع  اطالعات مربوط به موقعيت مكاني واحدهاي بانكي، رونـد تغييـر در سـاختار تو              

 اجتماعي و جمعيتي نواحي جغرافيايي مختلف       -هاي اقتصادي واحدهاي بانكي، ويژگي  

اطالعـاتي فـوق    هر ناحيه يا حوزه جغرافيـايي در پايگـاه          . هاي مذكور است  طي سال 

عنوان يك  براساس كدپستي آن ناحيه مشخص شده و اطالعات مربوط به هر كدپستي به            

دهد كه تغييرات در شـرايط   اين مطالعه نشان مينتايج. مشاهده در نظر گرفته شده است 

افتنـد و   طور همزمـان اتفـاق مـي      اي به اجتماعي و قوانين و مقررات منطقه     -اقتصادي

گيري براي احداث واحـدهاي بـانكي در منـاطق          اثرات موافق و متضادي روي تصميم     

ت روشن  بررسي چنين تغييراتي، به جز اثر افزايش جمعيت، داراي اثرا         . مختلف دارند 

در اين مطالعه براي خارج كردن اثرات افزايش جمعيت، از شاخص           . و آشكاري نيستند  

هـاي  در نهايت واحدهاي بانكي براساس ويژگـي      . سرانه واحدهاي بانكي استفاده شد    

                                                 
1 Stegma and Faris (2003) 
2 Avery et al. (1997) 
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اند و تغيير در سـهم  بندي شدهاي، گروهاجتماعي و قوانين و مقررات منطقه -اقتصادي

  .لف بررسي شدهاي مختاين واحدها در گروه

 انجام شـده اسـت، عوامـل تأثيرگـذار بـر            1)2004 (اي كه توسط بوركي   در مطالعه 

. كننده خدمات بانكي مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت          موقعيت مكاني واحدهاي ارايه   

تمركز اين مطالعه بر رفتار نوع خاصي از مؤسسات مشابه واحدهاي بـانكي در زمينـه                

اي بين اين نوع مؤسـسات و واحـدهاي بـانكي           سهمورد بحث است، ضمن اينكه مقاي     

اي و توصـيفي از الگـو و        در اين راستا تحليلي مقايسه    . معمول نيز صورت گرفته است    

.  توزيع مكاني واحدهاي بانكي معمولي و مؤسسات موردنظر ارايه شـده اسـت             يهنحو

ـ     تحليل ارايه شده در اين مطالعه براي بررسي توزيع مكاني            اص و  واحـدهاي بـانكي خ

كردن موقعيت مكـاني    منظور مشخص به. معمول در كاروليناي جنوبي صورت گرفته است      

واحـدهاي  واحدهاي بانكي، مشابه مطالعه اوري و همكاران،  از كدپستي هـر يـك از                

-پايگاه اطالعاتي كـه بـراي ايـن       . بانكي استفاده شد و توزيع مكاني آنها مشخص گرديد        

از دو نـوع    (بنـدي كـردن واحـدهاي بـانكي         تهمنظور طراحي شده است، قابليت دس     

براي شناسـايي و    . مربوط به آنها را دارد    ) موقعيت مكاني (براساس كدپستي   ) مختلف

هـاي جمعيتـي و     موقعيت مكاني واحدهاي بـانكي، ويژگـي      معرفي عوامل تأثيرگذار بر     

ـ            اجتماعي در حوزه   -اقتصادي ن هاي مختلف جغرافيايي مدنظر قرار گرفتـه و تـأثير اي

  .ي آنها با موقعيت مكاني واحدهاي بانكي بررسي شده استعوامل و رابطه

در روش تحقيق اين مطالعه، متغير وابسته تعداد واحدهاي بانكي و مؤسسات مالي             

.  عنوان يك مـشاهده در نظـر گرفتـه شـد    خاص، كه داراي كدپستي يكسان بودند به   

نيز مـشابه متغيرهـاي     ) عيتي اجتماعي و جم   –متغيرهاي اقتصادي (متغيرهاي مستقل   

از آنجا كه متغير وابسته در اين مطالعه داراي         . وابسته براساس كدپستي تعريف شدند    

حالت خاصـي از    (اي منفي   مقادير عدد صحيح است، از مدل رگرسيون پواسن و جمله         

 –براي نشان دادن چگونگي ارتباط بين متغيرهـاي اقتـصادي         ) مدل رگرسيون پواسن  

واحدهاي بانكي واقع در يك ناحيه      يتي مربوط به هر كدپستي با تعداد        اجتماعي و جمع  

با استفاده از اين مدل و برآورد ضرايب متغيرهاي . استفاده شد) يك كدپستي(جغرافيايي 

                                                 
1 Burkey (2004) 
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مستقل، ميزان تأثير هر يك از متغيرها روي تعداد واحدهاي بانكي يك ناحيه جغرافياي،              

هاي مورد استفاده تنها    در اين مدل اين است كه داده       توجهنكته قابل . شودگيري مي اندازه

هايي دهند اما در واقع، بايد از تكنيك      اثرات توزيع فضايي متغيرهاي مستقل را نشان مي       

  . هاي مختلف جغرافيايي را نيز لحاظ كنداستفاده گردد كه اثرات دروني بين حوزه

تر تمايـل دارنـد، در      دهد كه مؤسسات موردنظر بيش    نتايج مطالعه فوق نشان مي    

هاي بيشتر و سطح سواد كمتر فعاليت       تر، تمركز اقليت  هاي داراي جمعيت جوان   ناحيه

همچنين بين درصد مالكيـت واحـدهاي مـسكوني و افـراد متأهـل و تعـداد                 . نمايند

با توجه  . رابطه مستقيمي وجود دارد   ) كدپستي(مؤسسات مالي يك ناحيه جغرافيايي      

شابه، براي واحدهاي بانكي مشاهده شده است كـه فاكتورهـاي           هاي م به نتايج تحليل  

ها تا حدود زيادي با فاكتورهاي مشابه تأثيرگذار بـر          تأثيرگذار بر موقعيت مكاني بانك    

دهـد كـه   اين نتيجـه نـشان مـي   . موقعيت مكاني مؤسسات مالي خاص متفاوت است  

ـ              م هـستند تـا     واحدهاي بانكي و ديگر مؤسسات مالي در يك ناحيه بيشتر مكمـل ه

  . رقيب يكديگر

هـاي  ارتبـاط بـين ويژگـي    1)2003 (فوكـويي  در مطالعه انجام شده توسط لـي و 

ي توزيع واحدهاي بانكي مـورد بررسـي        شده و نحوه  بندي اجتماعي دسته  –اقتصادي  

هـاي مناسـب بـراي      دنبال مكان ها همواره به  با توجه به اينكه بانك    . قرار گرفته است  

ر يا ايجاد واحدهاي بانكي جديد هستند، در ايـن مطالعـه تحليـل              ارايه خدمات بيشت  

 براي شناسايي مناطق مناسب براي عرضه خدمات مدنظر قرار گرفته و در             2بنديبخش

بندي اطالعات، برحسب    كه داراي قابليت زيادي در دسته      GISافزار  اين خصوص از نرم   

هـاي  بنـدي، گـروه   بخـش  فراگرددر  . نوع و موقعيت مكاني است استفاده شده است       

اعضاي هـر گـروه بايـد داراي        . بندي شدند مختلف مشتريان بانك، شناسايي و گروه     

قبولي داشته  ها تفاوت قابل    هاي يكسان يا همريخت بوده و با اعضاي ديگر گروه         ويژگي

هـاي  تـوان رفتـار گـروه     بندي مشتريان خدمات بانكي مـي     به اين ترتيب با طبقه    . باشند

براساس اين فرضـيه كـه خـدمات        . ريافت خدمات بانكي را شناسايي كرد     مختلف براي د  

 اجتمـاعي و جمعيتـي آن منطقـه         -هاي اقتصادي شده در هر منطقه، از ويژگي     مالي ارايه 

                                                 
1 Lee and Fukui (2003) 
2 segmentation analysis 
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هاي مختلف براساس سن، جنس، ميـزان تحـصيالت،         بندي گروه كند، دسته تبعيت مي 

هـاي  داده. ورت گرفته اسـت   سطح درآمد، اندازه خانوار و موقعيت جغرافيايي آنها ص        

ي  انجـام مطالعـه    فراگـرد مورد استفاده در اين مطالعه، مربوط به شهر توكيو اسـت و             

  :موردي شامل مراحل زير بود

 اجتماعي و بـا     -بندي بازار براساس متغيرهاي اقتصادي     بخش فراگرددر مرحله اول،    

ه دوم، نحـوه توزيـع      در مرحل . انجام شده است   2بندي و گروه  1هاي تحليل عوامل  روش

. بندي انجام شده در مرحله اول، مورد بررسي قرار گرفت    واحدهاي بانكي با توجه به بخش     

 عامـل   9 اجتماعي، تعـداد     - متغير اقتصادي  38با استفاده از روش تحليل عوامل، از بين         

-بنـدي طبقـه   بندي، روش تحليل گروه    گروه فراگرددر  . شناسايي و معرفي گرديده است    

-پـس از گـروه    .  گروه مختلف معرفي گرديـد     9شده، مورد استفاده قرار گرفته،      بندي  

 بانـك اصـلي از      5در اين مقاله    (ي توزيع واحدهاي بانكي     بندي افراد هر منطقه، نحوه    

همچنين مشاهده  . در هر منطقه مشخص شد    ) هاي ژاپن در نظر گرفته شده است      بانك

هـاي  احدهاي تقريباً يكساني در مكان    شده است كه پنج بانك موردنظر داراي تعداد و        

هـا در   ي وجود رقابت بين بانك    اين مسأله نشان دهنده   . بانكي باال هستند  با تعداد واحد    

  . استاين مناطق

 انجام شده است، مدلي براي ارزيابي       ٣)1979 (اي كه توسط دويل وفنويك     در مطالعه 

بردي آنها ارايـه    هداف راه كرد واحدهاي بانكي، تعيين موقعيت مكاني مناسب و ا        عمل

كـرد واحـدهاي    مدل مذكور شامل تعدادي معادله رگرسيوني است كـه عمـل          . گرديد

 فراگـرد هاي موجـود در  دويل و فنويك ضمن اشاره به تفاوت    . سازدميبانكي را منعكس    

هـاي بـزرگ و     منظور تغيير در توزيع مكاني واحدهاي بانكي بين بانك        گيري به تصميم

ها نيازمند ابزارهايي هستند كه توسـط آنهـا بتواننـد           د كه همه بانك   كوچك، معتقدن 

تعيين موقعيـت مكـاني مناسـب بـراي         (هاي بالقوه و همسو با هدف موردنظر        ظرفيت

هـاي مناسـب و     گيـري را شناسايي كرده و براساس آن تـصميم       ) احداث واحد بانكي  

اي گونـه موردبحـث بـه   بايد توجه داشت كه طبيعت مسأله       . سازگاري را اتخاذ نمايند   

                                                 
1 factor analysis 
2 cluster analysis 
3 Doyle and Fenwich (1979) 
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با . هاي بزرگ و كوچك تمايز زيادي قائل شد       توان در برخورد با آن بين بانك      است كه نمي  

توان در رابطه با موقعيت مكـاني احـداث واحـدهاي           داشتن چنين ابزارهايي، نه تنها مي     

هـاي واقـع در محـل فعلـي         توان ظرفيت تصميم گرفت بلكه مي   درستي  بانكي جديد به  

كرد واحدهاي موجود را نيز بهبـود       يابي كرده، لذا عمل   بانكي موجود را ارزش   واحدهاي  

ترين مسأله، بررسي تغيير و توسعه ساختار تجاري موجود         در مورد اخير، مهم   . بخشيد

در مناطق مختلف و اثر آن بر تغيير نيازهاي خدمات بانكي است تـا بـه ايـن وسـيله                    

شود، طوركه مالحظه مي  همان. بهبود بخشيد كرد واحدهاي بانكي موجود را      بتوان عمل 

هـاي  زاي مرتبط بـا ويژگـي     كرد مديريت بانك و متغيرهاي برون     دويل و فنويك عمل   

كننده عنوان دو عامل تعيين    فعاليت واحدهاي بانكي را به     يهاجتماعي حوز -اقتصادي

بـراي هـدف    ترتيب از نظر آنها مدلي كـه        به اين   . نمايندكرد نهايي آنها معرفي مي    عمل

 اجتماعي  -هاي اقتصادي هاي بين ويژگي  گيرد، بايد تفاوت  مذكور مورد استفاده قرار مي    

-ي نواحي تجاري مختلف، سطح رقابت در ارايه خدمات بانكي و ديگر جذابيت            و اندازه 

  :اهداف اصلي مطالعه فوق عبارتند از. هاي نواحي مختلف را مدنظر قرار دهد

انـداز و تـسهيالت اعطـايي      يي كه با ميزان پس    زاشناسايي متغيرهاي برون   -1

  .بانك ارتباط دارد

هاي مكاني مناسب براي احـداث      ي مدلي كه توسط آن بتوان موقعيت      ارايه -2

 .واحدهاي جديد بانكي شناسايي نمود

 .كرد واحدهاي بانكي بر اساس ارزيابي چند معيارهبررسي عمل -3

اسـتفاده  ) مربوط به بانك يوركـشير     ( واحد بانكي  180در اين مقاله از اطالعات مربوط       

متغيرهاي مورد اسـتفاده، مـشابه      . كرد آنها مورد بررسي قرار گرفته است      شده و عمل  

مطالعات گذشته، براساس بررسي قـضاوت كارشناسـانه كارمنـدان و مـديران بانـك               

متغيـر  . يوركشير شناسايي شده و در مدل پيشنهادي مورد استفاده قرار گرفته است           

  :اندبندي شدهدل به چهار گروه مشخص به شرح زير تقسيممستقل م

ي  اجتماعي،  شـامل انـدازه    –هاي جمعيتي و اقتصادي     متغيرهاي مربوط به ويژگي    -1

 –هـاي اقتـصادي     فروشـي و ديگـر ويژگـي      هاي خـرده  جمعيت، اشتغال، هزينه  

  اجتماعي، 
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يران هاي كامل شده توسط مـد     نامهاي، كه براساس پرسش   هاي منطقه ويژگي -2

-هاي منطقه، واحد بانكي و ميزان رقابت در منطقـه بـه           ها در مورد ويژگي   بانك

فروشي واقع  متغيرهاي مكاني شامل تعداد واحدهاي خرده     . دست آمده است  

در نزديكي شعبه، تعداد ادارات حسابداري، ساختار مناطق مسكوني و ديگـر            

 .كننده خدمات مالي استمؤسسات ارايه

دست هاي تكميل شده بهنامهنطقه، كه براساس نتايج پرسشوضيعت رقابت در م -3

هاي مختلف، تعـداد    آمده است، شامل تعداد واحدهاي بانكي رقيب در فاصله        

هاي بيشتر و قـدرت جـذب بـاالتر و مـوارد مـشابه              واحدهاي داراي قابليت  

 .هستند

هاي واحد بانكي، شامل تعداد كارمندان واحد بانكي، نـوع سـاختمان،            ويژگي -4

 .نماي ساختمان و غيره است

سـپس  .  استفاده شده اسـت    1ايروش تحقيق اين مقاله از روش رگرسيون مرحله       

اعتبار مدل و هـر     . هاي مختلف تفكيك شدند   صورت تصادفي با نمونه    مشاهده به  180

هـاي  بـراي نمونـه   .  مختلف مورد آزمون قرار گرفـت      فراگرديك از ضرايب آن توسط      

 مشاهده بود، مدل ساخته شده و متغيرهايي كـه از           90ا شامل   ي آنه تصادفي كه اندازه  

هاي سـاخته شـده،     سازگاري مناسبي برخوردار بودند، استخراج گرديد و از بين مدل         

مدل از  13در اين مقاله    . (دار بودند در نظر گرفته شدند     آنهايي كه از لحاظ آماري معني     

ها شـامل   الت مربوط به اين مدل    معاد). دار بودند هاي ساخته شده معني   بين كليه مدل  

  .كردندكردي  هر واحد بانكي را منعكس مي متغير مستقل بودند و وجوه عمل10 تا 2

 انجام شد، اثر افزايش واحدهاي بـانكي بـر          2)1988 (اي كه توسط داگالس   در مطالعه 

عنوان شاخصي از خدمات ارايه شـده بـه مـشتريان،           رسي به خدمات بانكي، به    دست

دهـد كـه بـا تغييـر در عوامـل           نتايج اين مطالعه نشان مـي     . رسي قرار گرفت  مورد بر 

اي باشد كه بر    گونههاي احداث واحدهاي بانكي بايد به     جمعيتي و اقتصادي، محدوديت   

طـوركلي افـزايش    به. رسي مشتريان به خدمات بانكي تأثير منفي نگذارد       ميزان دست 

. ان به خدمات بانكي تأثير مثبت دارد      تعداد واحدهاي بانكي بر ميزان دسترسي مشتري      

                                                 
1 stepwise regression 
2 Douglas (1988) 
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-با اين وجود برخي ديگر از مطالعات كه اثر افزايش واحد بانكي را با توجه بـه تفـاوت                  

دهـد كـه    اند، نـشان مـي     اجتماعي مورد بررسي قرار داده     -هاي جمعيتي و اقتصادي   

هـاي مـرتبط بـا احـداث        رساني و محـدوديت   ارتباط چندان مهمي بين سطح خدمت     

هـاي مربـوط بـه منـاطق        در اين مطالعـه از داده     . 1ي بانكي جديد وجود ندارد    واحدها

عنـوان يـك مـشاهده در       هاي هر منطقه به   استفاده از داده  . استمختلف استفاده شده    

طوركلي تقاضا براي خدمات در     صورتي قابل قبول است كه واحدهاي بانكي، جمعيت و به         

ولي بايـد توجـه     . برخوردار باشد ) منطقهدر سطح   (نواختي  كل هر منطقه از توزيع يك     

توانـد نتـايج    ها به علت دور بودن از واقعيت مي       داشت كه چنين فرضي در مورد داده      

در اين مطالعات از متغيرهايي همچـون نـسبت شـاغلين در      . نهايي را به چالش بكشد    

بخش غيركشاورزي به كل جمعيت شاغل و يا كل جمعيت به مـساحت منـاطق مـورد                 

هاي قبلـي را را بـا در نظـر    روش 2)1979 (سيور و فريزر.  استفاده شده استمطالعه،

هـا بـه ايـن وسـيله بـين          آن. گرفتن مناطق جغرافيايي با وسعت كمتر بهبود بخشيدند       

هـاي مناسـب     شهري و روستايي تمايز قائل شدند و در هـر مـورد از تحليـل               مناطق

عنـوان  وط به متغيرهايي است كه به     هاي فوق مرب  ترين نقص در مدل   مهم. استفاده كردند 

در اغلب اين مطالعـات از تعـداد واحـدهاي          . اندشاخصي از دسترسي در نظر گرفته شده      

-اما هيچ يك از آنها نمي     . عنوان شاخص استفاده شده است    بانكي يا تعداد سرانه آنها به     

ز رسـي، تـابعي ا    در واقع دسـت   . توانند شاخص مناسبي از سطح خدمات بانكي باشند       

. طوركلي سهولت براي دريافت خدمات بانكي است      هاي الزم يا به   زمان، فاصله و هزينه   

در . رسي بايد تركيبي از موارد ذكر شده را در نظر بگيـرد           يك شاخص مناسب از دست    

طور يكنواخت در ناحيـه     كه فرض بر اين باشد كه واحدهاي بانكي و جمعيت به          صورتي

ي دسترسي بـه واحـد      ن يك رابطه معكوس بين فاصله     توااند، مي موردنظر توزيع شده  

بنـابراين  . و تعداد واحدهاي بانكي در واحد سطح در نظر گرفت         ) خدمات بانكي (بانكي  

  . توان از شاخص فوق در اين مورد استفاده كردمي

ي آن تعـداد    شده در اين مقاله يك مدل رگرسيوني است كه متغير وابسته          مدل ارايه 

:  واحد سطح در نظر گرفته شده است و متغيرهاي مـستقل آن شـامل             واحدهاي بانكي در  

                                                 
1 Lanzillotti and Saving (1969) 
2 Seaver and Fraser (1979) 
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جمعيت و توزيع آن در مناطق مختلف، درآمد سرانه و درجه سـختي قـوانين و مقـررات                  

هاي مورد استفاده بـراي بـرآورد       داده. احداث واحد بانكي جديد درمناطق  مختلف است       

درصـد  . ايالـت آمريكـا اسـت      استان واقع در چنـد       148پارمترهاي مدل فوق، مربوط به      

-عنوان شاخص توزيع جمعيت، متغيرهاي صفر و يك، كـه نـشان           جمعيت شهرنشيني به  

دهنده مجاز با غيرمجاز بودن احداث يك واحد بانكي در منطقه است و ميـزان يـا نـرخ                   

ي درجه سختي احداث يـك      دهندهمجوزهاي صادر شده براي فعاليت يك بانك كه نشان        

نتـايج مـدل ضـمن      . عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شـدند       واحد  بانكي است به    

دهد كه با حذف يا     برآورد اثر هر يك از متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته، نشان مي            

. يابدرسي افزايش مي  ي احداث واحدهاي بانكي، دست    منعطف كردن قوانين محدودكننده   

دهد كه آثار متغيرها بايد براي اين مناطق         براي مناطق شهري و روستايي نشان  مي        نتايج

  . طور جداگانه مورد بررسي قرار گيردبه

 براي تعيين موقعيت مكـاني واحـدهاي بـانكي از    1)1994 (ي پاستوردر مطالعه 

زمان در نظـر    طور هم در اين مدل دو هدف به     .  استفاده شده است   2 مكان -تخصيصمدل  

انتخاب بهترين موقعيت مكـاني و تخـصيص مـشتريان          : شود كه عبارتند از   گرفته مي 

در . روش تحقيق استفاده شـده شـامل سـه مرحلـه اسـت     . بالقوه به واحدهاي بانكي  

 مكـان و    -ي اول ابتدا يك شبكه از واحدهاي بانكي براسـاس مـدل تخـصيص             مرحله

ي دوم با استفاده از مـدل  حلهدر مر. شودبراساس حداكثر پوشش بر منافع طراحي مي 

بـا  .  براي برآورد الگوي سفر مشتريان بالقوه استفاده شـده اسـت           3اثر متقابل فضايي  

اي مـشخص   گونـه توان اندازه هر يك از واحدهاي بانكي را بـه         استفاده از اين مدل مي    

ي سوم يك مـدل     در مرحله . رسي را براي مشتريان ايجاد كند     كرد كه بيشترين دست   

هاي دو مـدل اخيـر   ي جواب نهايي و با توجه به جوابريزي غيرخطي براي ارايه  هبرنام

 4ريزي خطي اخير تعداد محدودي جـواب غيـر پـست          مدل برنامه . در نظر گرفته شد   

-توانند با قضاوت كارشناسانه زير مجموعه     كند كه كارشناسان يا مديران مي     توليد مي 

  .عنوان شبكه بانكي انتخاب كنندل دسترس بهاي از آنها را با توجه به سطح بودجه قاب

                                                 
1 Pastor (1994) 
2 location allocution 
3 special interaction 
4 noninferior 
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  : مكان در اين مقاله شامل پنج بخش اساسي به شرح زير است -مدل تخصيص

 : ايتقاضاي نقطه -1

دهنده ميزان مشتريان بالقوه هستند، در      مجموعه متناهي از نقاط كه نشان     

از معموالً در شهرها    . اندي جغرافيايي مورد مطالعه توزيع شده     سطح منطقه 

ي دادن نحوه ي متناظر با آن، براي نشان     كدپستي مناطق و مشتريان بالقوه    

  .شودتوزيع تقاضا استفاده مي

 :پذير براي احداث واحد بانكيهاي امكانمكان -2

-پذير براي احداث واحد بانكي براساس ويژگـي       هاي امكان  مجموعه مكان 

هاي حدوديت اجتماعي مناطق مختلف و همچنين موانع و م        –هاي اقتصادي 

 .شودفيزيكي، جغرافيايي و قانوني آنها تعيين مي

 :ماتريس فاصله -3

هاي مختلف واحدهاي بـانكي     اين ماتريس فاصله دو نقطه تقاضا تا مكان       

 .دهدرا نشان مي

 :قاعده تخصيص -4

اين قاعده رفتار مشتريان را در انتخاب واحدهاي بانكي بـراي دريافـت             

تـرين واحـد    لعه هر مشتري نزديك   در اين مطا  . كندخدمات منعكس مي  

 .گزيندبانكي را براي دريافت خدمات بر مي

 :تابع هدف -5

ي هدف موردنظر با تعيين موقعيت مكاني واحـدهاي         دهنده در واقع نشان  

كـردن جمعيـت    صـورت بيـشينه   در اين مطالعه تابع هدف به     . بانكي است 

  .پوشش داده شده توسط واحدهاي بانكي درنظر گرفته شده است

در اين مـدل    . كردن رفتار مشتريان بانك، از يك مدل ساده استفاده شد         براي مدل 

ي آن محاسبه   رسي به هر واحد بانكي براساس فاصله واحد بانكي و اندازه          ميزان دست 

-هدف ديگـر كمينـه    . كردن مدنظر قرار گرفته است    عنوان يك هدف براي بيشينه    و به 

كـردن  تابع هدف دو معيار شـامل بيـشينه  . كردن هزينه احداث واحدهاي بانكي است 

رس هاي مربوط به سطح بودجه در دسـت       كردن هزينه با محدوديت   رسي و حداقل  دست
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هـاي آن در    كاربرد و قابليـت   . دهدريزي غيرخطي اين مقاله را تشكيل مي      مدل برنامه 

  .مقياس واقعي براي شهر كوچكي در شرق اسپانيا ارايه شده است

  

  تحقيق   روش- 2
 هاي مورددر اين بخش از مقاله هدف از انجام تحقيق حاضر تبيين شده، سپس داده

  . گردداستفاده و در نهايت مدل موردنظر تشريح مي

  

   هدف تحقيق -2-1

 بين عوامل جمعيتي و اقتصادي ـ اجتماعي  يهدف اصلي اين تحقيق، بررسي رابطه

با . شده در اين حوزها استرضههاي مختلف جغرافيايي با ميزان خدمات بانكي ع حوزه

ي توزيع توان تأثير هر يك از عوامل فوق را بر ميزان و نحوه اي مي شناسايي چنين رابطه

به اين ترتيب، . هاي جغرافيايي مشخص نمود مكاني خدمات بانكي در هر يك از حوزه

ر و توانند براساس تأثي مي) واحدهاي بانكي(ريزان مؤسسات مالي  مديران و برنامه

منظور تعديل كارهاي مناسب و سازگاري را بهكننده، راه اهميت هر يك از عوامل تعيين

در تعداد واحدهاي بانكي، نحوة توزيع مكاني آنها و يا حتي بهبود تركيب خدمات بانكي 

  .در مناطق مختلف ارايه دهند

  

  هاي مورد استفاده   داده-2-2

منبع اول . دو منبع مجزا تهيه شده استهاي مورد استفاده در اين پژوهش از  داده

هاي مختلف ي خانوار و منبع دوم سالنامه آماري استانهاي مربوط به بودجه داده

-صورت مقطع عرضي و براي آخرين سال در دستهاي مورد استفاده به داده. استكشور 

نوار، ي خاهاي بودجه دليل استفاده از داده. اند در نظر گرفته شده) 1383سال (رس 

هاي كشور   اجتماعي خانوارها در سطح شهرستان-رسي به اطالعات اقتصاديدست

هاي   اطالعات جمعيتي و ميزان فعاليت1383با استفاده از سالنامه آماري سال . بود

هاي مربوط  داده. دست آمده استهاي مختلف به واحدهاي بانكي در سطح شهرستان

صورت جزيي و اطالعات ه سرپرست خانوار را بهي خانوار، اطالعات مربوط ببه بودجه
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 جغرافيايي در  ياز آنجا كه حوزه. طوركلي دربرداردخانوار را بهمربوط به ديگر اعضاي 

 -نظر گرفته شده در اين مقاله، در سطح شهرستان است، بنابراين اطالعات اقتصادي

بانك .  شده استعنوان يك ركورد اطالعاتي در نظر گرفتهاجتماعي هر شهرستان به

 299ي اطالعات مربوط به ، دربرگيرنده1383ي خانوار سال اطالعاتي مربوط به بودجه

 براي كل كشور شامل حدود 1383هاي بودجه خانوار سال  داده.شهرستان است

 -هاي اقتصاديي شاخصمنظور محاسبهالزم به ذكر است كه به.  ركورد است24,000

رسي به منبع اطالعاتي ديگر، تنها از علت عدم دستاجتماعي هر شهرستان و به 

هاي موردنظر استفاده ركوردهاي موجود مربوط به هر شهرستان براي محاسبه شاخص

 در بخش مربوط به الگوي مورد استفاده، در مورد ماهيت هر يك از .شده است

 خواهد متغيرهاي مورد استفاده بر اساس بانك اطالعاتي مذكور توضيحات بيشتر ارايه

  .شد

 استخراج شده 1383هاي كشور در سال هاي جمعيتي از سالنامه آماري استان داده

 جمعيتي ها تنها اطالعات رسي به سالنامه آماري بعضي از استانبه علت عدم دست. است

رس اين مطالعه قرار  شهرستان كشور براي سال موردنظر در دست258مربوط به 

 1383عاليت واحدهاي بانكي نيز از سالنامه آماري سالهاي مربوط به ف داده. 1گرفت

هاي  هايي كه براي آنها اطالعات فعاليت تعداد شهرستان. استخراج شده است

  . 2 مورد است192واحدهاي بانكي موردنظر اين مطالعه بدون كمبود وجود داشت 

عه،  در نهايت، بانك اطالعاتي مورد استفاده در ساخت مدل اقتصادسنجي اين مطال

هاي بانكي در  هاي جمعيتي و فعاليت از تركيب اطالعات مربوط به بودجه خانوار و داده

به اين ترتيب، بانك . دست آمد به1383هاي ايران، براي سال  سطح شهرستان

 اجتماعي و  -اطالعاتي مذكور شامل ركوردهايي است كه اطالعات جمعيتي، اقتصادي

دليل نقص در اطالعات باز هم به. كند س ميسطح فعاليت واحدهاي بانكي را منعك

                                                 
هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، ايالم، بوشهر، خراسان رضوي و شمالي، در   اطالعات مربوط به شهرستان1

  . مركز آمار ايران وجود نداشت
هايي بود و  ها داراي تفاوتهاي مختلف در سالنامه آماري استان ارايه گزارش بخش بازارهاي مالي استانساختار  2

هايي  هاي با ساختار يكسان درنظر گرفته شده است و اين موجب حذف آن دسته از شهرستان لذا تنها شهرستان

  . رس نبودشد كه اطالعات آنها در دست
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موجود در دو منبع اطالعاتي و عدم تطابق نظير به نظير در آنها، تعداد ركوردهاي 

فيلدهاي .  ركورد رسيده است170بانك اطالعاتي نهايي كاهش يافته، به تعداد 

  : اطالعاتي مربوط به هر شهرستان در هر ركورد شامل موارد زير است

  ،  در شهرستاناحدهاي بانكي تعداد و-

 الحسنه، ديداري، سپرده كوتاه و بلندمدت هاي قرض  مجموع كل حساب-

  ، شهرستان

  ،  در شهرستانهاي بانكي  تعداد حساب-

  ،  شهرستان جمعيت-

  ،  شهرستان جمعيت شهري-

  ،  شهرستان جمعيت روستايي-

  ،  در شهرستان متوسط اندازه خانوار-

  ي تحصيل سرپرست خانوار، ها  متوسط تعداد سال-

   متوسط سطح درآمد خانوار، -

  گذاري خانوار،  هاي سرمايه  متوسط هزينه-

  بازنشسته هر شهرستان،) سرپرست خانوار( درصد افراد -

   درصد افراد داراي درآمد خانوار، -

  . هاي مختلف سني و درآمدي  درصد افراد در گروه-

  

   الگوي مورد استفاده -2-3

رس، كه شرح آن در قسمت مت با استفاده از بانك اطالعاتي در دستدر اين قس

عنوان هاي واحدهاي بانكي، بهارايه شد، چگونگي ارتباط بين ميزان و توزيع فعاليتقبل 

 هايعنوان حوزههاي كشور، بهكنندگان خدمات بانكي، در سطح شهرستان عرضه

 اجتماعي آنها مورد بررسي -هاي جمعيتي و اقتصادي جغرافيايي مستقل، با ويژگي

   :مدل اقتصادسنجي مورد استفاده داراي ساختار كلي زير است. گيرد قرار مي

)1              (
,...,M    t                              

,...,N        iUβXBA iii

1

1

=
=+=

  

   :كه در آن
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iBA :ي جغرافياييهاي بانكي حوزه ي ميزان فعاليتدهنده نشانi ليك سا در .  

iX : جغرافيايي ي اجتماعي حوزه بردار مربوط به متغيرهاي جمعيتي و اقتصاديـ i يك  در

  . سال

iU :ي اختالل مدل استجمله .  

با توجه به . وت استهاي مورد استفاده متفا ، بسته به نوع دادهβروش برآورد

رس، متغيرهاي تعداد واحدهاي بانكي، مجموع كل انواع بانك اطالعاتي در دست

هاي  عنوان شاخصتوان به هاي بانكي هر شهرستان را مي ها و تعداد حسابسپرده

عنوان متغير وابسته هاي بانكي هر شهرستان در نظر گرفته و به ي فعاليتدهندهنشان

ها، كه متغيري پيوسته جز متغير مجموع كل انواع سپردهبه. مودلحاظ ن) 1(در مدل 

ي مقادير حقيقي مثبت را اختيار كند، دو متغير ديگر ماهيت تواند همه است و مي

در . داشته باشند) صحيح و مثبت (1توانند مقادير شمارشي گسسته دارند و تنها مي

رسيون معمولي براي برآورد توان از رگ كه متغير وابسته، پيوسته باشد، ميصورتي

استفاده نمود و چنانچه متغير وابسته داراي مقادير شمارشي ) 1(پارامترهاي مدل 

در اين مقاله براي . توان براي اين منظور استفاده كرد باشد از رگرسيون معمولي نمي

  . استفاده شده است 2حالت دوم از مدل رگرسيون پواسن

  

   مدل رگرسيون پواسن -1- 3- 2

 متغيرهاي اين مدل فرض بر اين است كه متغير وابسته داراي توزيع پواسن بوده ودر 

 بردار متغيرهاي X متغير وابسته وYاگر. هر مقداري داشته باشندتوانند  مستقل مي

)()(ين شرطي ي ميانگوسيله بهYمستقل باشد، چگالي احتمال xYEx =µصورت  به

  : شود زير تعريف مي

  

)2         (,...2,1,0           !/)())(exp()|( =−= yyxxxyf yµµ  

  

                                                 
1 count data 
2 poisson regression model  
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مثالً يك تابع نمايي به صورت  (xµ)(با فرض يك مدل پارامتريك براي 

)exp()( βµ xx }ي تصادفي و يك نمونه) = }Niyx ii ,...,2,1:),( ),( روي = yx ،

با فرض تعريف يك . آيند دست ميسادگي از تخمين حداكثر راستنمايي بهپارامترها به

),(صورت  بهxµ)(مدل پارامتريك براي  βxmكهطوري، به β 1 يك بردار×P از 

  : آيد دست ميصورت زير به ام بهiاشد، لگاريتم راستنمايي مشاهده پارامترها ب

  

)3          ([ ] ),(),(log)( βββ iiii xmxmyl −=  

  

  :  است1ترين تابع ميانگين در عمل، تابع نمايي رايج

  

)4                                ()exp(),( ββ xxm =  

  

، لگاريتم )4(تحت فرض .  استK×1 برداري β و K×1 در اينجا بردار xكه 

  : نمايي عبارت است ازراست

)exp()( βββ iiii xxyl −=  

  :  پيوسته باشد، پس داريمjxاگر 

j
j

x
x

xyE ββ )exp(
)|( =

∂
∂

  

  نابراين و ب

[ ]
jj

j x

xyE

xyEx

xyE

∂
∂=

∂
∂= )|(log

)|(
1

.
)|(β  

  

)|( 2توان شبه كشش  را ميjβ100در اين صورت  xyE نسبت به jxدر واقع .  دانست

)|(، درصد تغيير در ∆jxبراي تغييرات كوچك  xyEا  برابر است بjj x∆)100( β .  

  

                                                 
3 exponential 
1 semielasticity 
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   برآورد پارامترهاي مدل -2- 3- 2

 اشاره شد، در تحقيق حاضر متغيرهاي تعداد )2ـ2(طوركه در قسمت همان

عنوان هاي هر شهرستان بههاي بانكي و كل سپرده واحدهاي بانكي، تعداد حساب

شود كه  مشاهده مي. شاخصي از سطح فعاليت بانكي در آن شهرستان در نظر گرفت

-هايي كه اين متغيرها به دو متغير اول داراي ماهيت شمارشي بوده و براي ساخت مدل

عنوان متغير وابسته هستند، روش رگرسيون پواسن با اعمال برخي قيود مورد 

هاي ساخته شده در دو دسته مجزا و برحسب  طوركلي مدلبه. گيرداستفاده قرار مي

بندي شد كه در ادامه به ذكر  پارامترها، تقسيمروش مورد استفاده براي برآورد 

  . شود جزييات هر يك پرداخته مي
  

   مدل رگرسيون معمولي -2-3-2-1

سازي، در اين حالت متغيرهاي زير   مدلفراگردهاي صورت گرفته در  بر اساس تالش

  . عنوان متغيرهاي وابسته و مستقل براي هر شهرستان در نظر گرفته شدبه

  :متغير وابسته

هاي هر  كه از تقسيم كل سپرده)DPC(ي كل سپرده هاي هر شهرستان  سرانه

  شهرستان بر جمعيت آن به دست آمده است،

  :  متغيرهاي مستقل

  ، )UP(ـ جمعيت شهري 

  ، )RP(ـ جمعيت روستايي 

  ، )AVS(ي خانوار ـ متوسط اندازه

  ، )PERR(ـ درصد افراد بازنشسته 

  ، )HC(ـ سطح سواد سرپرست خانوار 

  . )I(ـ سطح درآمد خانوار 

صورت متوسط سنوات الزم به توضيح است كه متغير سطح سواد سرپرست خانوار، به

 هاي خوراكي و تحصيل سرپرست خانوار و متغير سطح درآمد خانوار، معادل متوسط هزينه

 البته با توجه به بانك. 1غيرخوراكي خانوار براي هر شهرستان در نظر گرفته شده است

                                                 
 . ي خانوار، قابليت اطمينان بااليي ندارندشده در بودجه چراكه درآمدهاي گزارش1
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-هاي ديگري كه به نوعي منعكس ، شاخص)1383ي خانوار سال بودجه(اطالعاتي موجود 

مانند درصد افراد با درآمد هر ( اجتماعي خانوارها بودند -هاي اقتصادي ي ويژگيكننده

)  غيره شاغل و هاي مختلف سني، درصد خانوارهاي با سرپرست خانوار، درصد افراد در گروه

سازي مورد استفاده قرار گرفت، اما مدل   مدلفراگرداستخراج و در براي هر شهرستان نيز 

و هم از بعد ) با معني بودن ضرايب(با تركيب متغيرهاي فوق هم از نظر آماري 

مقادير . تر بود مناسب) تئوري(پذيري از لحاظ اندازه و عالمت هر يك از ضرايب  توجيه

ي معني داري مدل دهنده هاي نشان برآورد شده براي ضرايب مدل، به همراه ديگر شاخص

هاي مورد استفاده از نوع مقطع عرضي هستند،  از آنجا كه داده. آمده است) 1(در جدول 

براي اين . ي همسان بودن واريانس جمالت خطا نيز مورد آزمون قرار گرفته استفرضيه

تايج آن در  استفاده شد كه ن1)1979 (منظور از آزمون واريانس ناهمساني بروش ـ پاگان

نتايج اين آزمون حاكي از آن است كه فرضيه صفر مبني بر . قابل مشاهده است)  1(جدول 

  .واريانس همساني را نمي توان رد كرد

  

  
  هاي كل سپردهنتايج برآورد مدل رگرسيون براي سرانه: 1جدول 

  هاي كل سپرده سرانه):Dependent variable(متغير وابسته 
  170 :تعداد مشاهدات 

  متغيرهاي مستقل
)Independentvariable(  

 ضرايب
)Coefficients( 

  t مقدار آماره
(t-statistics) 

 -2,69 -0,55  ي خانوارمتوسط اندازه

8 متوسط درآمد خانوار
1065

−×. 3,33 

 3,34 0,46 متوسط سطح سواد سرپرست خانوار

 1,97 5,08 درصد افراد بازنشسته

6 هريجمعيت ش
10628

−×. 4,94 

 -2,02 -0,000106 جمعيت روستايي

0,775Rsqr = 
0,767Adj Rsqr= 

  
  

                                                 
2 Breusch and Pagan (1979) 
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    مدل پواسن-2-3-2-2

كه متغير وابسته داراي مقادير طوركه قبالً اشاره شد، مدل پواسن در موارديهمان

دو مدل با توجه به اطالعات موجود، . گيردشمارشي است، مورد استفاده قرار مي

رگرسيون پواسون برآورد گرديده كه در اولي، تعداد واحدهاي بانكي و در دومي، 

-مدت و بلندمدت بهالحسنه، جاري، ميانانداز قرضهاي پسمجموع تعداد حساب

منظور حصول اطمينان از برابري به. عنوان متغير وابسته مدل در نظر گرفته شده است

، )كه فرض مستتر در برآورد مدل پواسون است(فوق هاي ميانگين و واريانس در مدل

با . ، با متغيرهاي مستقل موردنظر برآورد گرديده است1اي منفيابتدا مدل دوجمله

نتايج اين . استفاده از آن فرض تساوي ميانگين و واريانس مورد آزمون قرار گرفت

  .واريانس را رد نمودتوان فرض تساوي ميانگين با آزمون نشان داد كه در هر دو مدل، نمي

ترتيب نتايج برآورد مدل پواسون براي تعداد واحدهاي بانكي و به) 3(و ) 2(جدول 

از بين متغيرهاي مستقل اين دو مدل، . دهدهاي بانكي نشان ميتعداد حساب

اين متغير در مدل (گذاري هرخانوار است دهنده متوسط سرمايه نشانINمتغير

، ساير متغيرها مشابه تعريف متغيرهاي مدل )ودمعني برگرسيون معمولي بي

  .رگرسيون معمولي هستند

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
به اين منظور، پس از بـرآورد مـدل دو جملـه اي منفـي، فـرض نـابرابري واريـانس شـرطي و ميـانگين شـرطي            ١

)overdispersion (بنـابراين بـراي افـزايش كـارآيي ضـرايب، از مـدل             . ورد آزمون قرار گرفت كه اين فرض رد شد        م

  .مراجعه شودMaddala (1983) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه  به . پواسن استفاده گردبد
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نتايج برآورد مدل پواسون براي تعداد واحدهاي بانكي: 2جدول   

 تعداد واحدهاي بانكي شهرستان(Dependent variable)متغير وابسته 
170= تعداد مشاهدات   

 متغيرهاي مستقل
(Independentvariable) 

 ضرايب
)Coefficients( 

 tمقدار آماره 
(t-statistics) 

 0,17 2,73 عرض از مبدأ

ي خانوارمتوسط اندازه  0,18-  7,33-  

8 متوسط درآمد خانوار
10441

−×.  10,74 

8 متوسط سطح سرمايه گذاري خانوار
10654

−×− .  11,61-  

 7,24 0,104 متوسط سطح سواد سرپرست خانوار

 3,58 0,65 درصد افراد بازنشته

6 كل جمعيت
10582

−×− .  36,41 

6 جمعيت روستايي
1081

−×− .  5,17-  

6660.2 =RPseduo  
1468−=likelihoodLog  

5865=)7(2chiLR  

  

  هاي بانكي نتايج برآورد مدل پواسون براي تعداد حساب:3جدول 

  هاي بانكي شهرستان تعداد حساب):Dependent variable(بسته متغير وا
170= تعداد مشاهدات   

 متغيرهاي مستقل
)Independentvariable(  

 ضرايب
)Coefficients( 

 tمقدار آماره 

(t-statistics) 

 0,002 11,01 عرض از مبدأ

ي خانوارمتوسط اندازه  0,0903-  339-  

8 متوسط درآمد خانوار
10311

−×.  955 

گذاري خانوارمتوسط سطح سرمايه  8
10364

−×− .  845 

متوسط سطح سواد سرپرست 
 خانوار

0,13 811 

 511 1,06 درصد افراد بازنشسته

6 كل جمعيت
10452

−×.  2994 

6 جمعيت روستايي
1041

−×− .  384-  

0,709 =2
RPseduo  

8751305- =likelihoodLog  
7
10 ×4,27 =)7(2chiLR  
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   نتايج تجربي-2-4

هاي تخمين زده شده، مورد در اين بخش از مقاله، نتايج حاصل از برآورد مدل

 لحاظ ها بهبا توجه به نتايج به دست آمده واضح است، كليه مدل. گيردبررسي قرار مي

 و 2Rهايكه شاخص بااليي هستند، ضمن اينقابليت پذيرشآماري داراي 
2RPseudoدهد كه هاي رگرسيون معمولي و پواسون نشان ميدر مدلترتيب  به

در ادامه تفسير ضرايب در . دهندخوبي متغير وابسته را توضيح ميمتغيرهاي مستقل به

  .گرددها ارايه مي از مدلهر يك

  

   مدل رگرسيون معمولي- 1- 4- 2

شود كه ضريب متغير اندازه خانوار داراي مشاهده مي) 1(با توجه به مندرجات جدول 

ي كل  سرانهي خانوار،توان گفت با افزايش متوسط اندازهبنابراين مي. عالمت منفي است

معيت مشخص با تعداد خانوارهاي ي خانوار در يك جاندازه. يابدها كاهش ميسپرده

عنوان مستقل در آن جمعيت و درنتيجه با تعداد افراد داراي درآمد مستقل به

توان انتظار داشت با افزايش تعداد بنابراين مي. سرپرست خانوار رابطه عكس دارد

-خانوارها، نياز به خدمات بانكي نيز افزايش يابد، لذا عالمت منفي براي متوسط اندازه

متغيرهاي متوسط درآمد خانوار و سطح سواد سرپرست . پذير استخانوار توجيهي 

در واقع، با توجه به اينكه واحد . انتظار استخانوار نيز داراي عالمت مثبت و قابل

توان چنين استدالل نمود مشاهدات، شهرستان است، بنا بر نظريات اقتصاد كالن مي

انداز متوسط يشتر در هر شهرستان، پسطور نسبي خانوارهاي با درآمد بكه به

گذاري آحاد آن تواند امكان سپردهبيشتري نيز خواهند داشت، كه اين امر مي

عالمت . ي سرانه را افزايش دهدداده، در نتيجه سپردهشهرستان در بانك را گسترش 

نشسته رود افراد بازتوجيه است، چرا كه انتظار ميمتغير درصد افراد بازنشسته نيز قابل

-ها بهكه وجوهي در اختيار داشته باشند، اين تمايل در آنسرپرست خانوار، درصورتي

دارند تا از هاي كوتاه يا بلندمدت در بانك نگهرا به شكل سپردهآيد كه آنوجود مي

ها استفاده كنند زيرا اين امر موجب افزايش سرانه كل سود حاصل از اين سپرده

-و روستايي نيز نشان مي مربوط به متغيرهاي جمعيت شهري عالمت. شودها ميسپرده
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هاي سرانه دهد كه در يك شهرستان هرچه جمعيت شهري بيشتر باشد، ميزان سپرده

  .يابد، حال آنكه جمعيت روستايي تأثيري كاهنده داردافزايش مي
  

   مدل رگرسيون پواسون- 2- 4- 2

ن متغيرهاي مستقل مدل شود، اشتراك بسيار زيادي بيطوركه مشاهده ميهمان

در مورد ضرايب متغيرهاي . هاي رگرسيون پواسن وجود داردرگرسيون معمولي با مدل

شده در قسمت قبل توان همان توجيهات ارايهمشترك با مدل رگرسيون معمولي مي

گذاري خانوار كه داراي عالمت منفي در مورد متغير متوسط سطح سرمايه. كار بردرا به

گذاري خانوار شامل سرمايه(ن گفت كه با توجه به اقالم اين نوع از هزينه توااست، مي

گذاري هاي سرمايه، هر چه هزينه)هايي مثل مسكن يا اوراق قرضه و سهامدر دارايي

ها كه ها بيشتر باشد، به معني آن است كه اين نوع داراييخانوار در اين نوع دارايي

الزم به ذكر . كنده ضريب منفي را توجيه ميگذاري در بانك است كبيش از سپرده

است كه عالمت ضريب اين متغير در مدل رگرسيون معمولي نيز منفي بود، اما در 

همچنين بايد توجه داشت . دار نبود كه از مدل مذكور حذف گرديدمعني% 95سطح 

  .كه تأثير اين متغير بر متغيروابسته بسيار اندك است

  

  گيرينتيجه
 -ن مقاله، شناسايي رابطه بين متغيرهاي جمعيتي و اقتصاديهدف اصلي اي

-شده در اين حوزههاي جغرافيايي مختلف و ميزان خدمات بانكي ارايهاجتماعي در حوزه

ها از اين جهت حائز سازان بانكاي براي مديران و تصميمشناخت چنين رابطه. ها است

تاه و بلندمدت و همچنين تدوين ها كوگيريتواند راهنماي تصميماهميت است كه مي

هاي ي ارايه خدمات بانكي در حوزه مكان، تركيب و نحوهموردهاي مناسب در استراتژي

منظور، همينبه. هاي جمعيتي و اقتصادي اجتماعي باشدمختلف جغرافيايي براساس داده

تغيرهاي عنوان يك حوزه جغرافيايي در نظر گرفته شد و مدر اين مطالعه هر شهرستان به

ي هاي بودجه اجتماعي از داده-متغيرهاي اقتصادي. مربوطه براي آن محاسبه گرديد

هاي بانكي، هاي جمعيتي و اطالعات بانكي شامل تعداد حساب و داده1383خانوار سال

- استان1383ها از سالنامه آماري سال هاي نزد بانكتعداد واحدهاي بانكي و كل سپرده
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دست آمده از دو منبع فوق با هم اطالعات به. هرستان استخراج شدهاي كشور براي هر ش

-با استفاده از داده. دست آمد مشاهده براي ساخت مدل به170تركيب شد و نهايتاً تعداد 

هاي هاي رگرسيون معمولي و پواسن، ارتباط بين سطح فعاليتهاي مذكور و برآورد مدل

هاي مختلف و متغيرهاي اقتصادي ـ تانهاي موجود، در شهرسبانكي، بر اساس شاخص

-نتايج برآورد مدل. اجتماعي و جمعيتي در سطح آن شهرستان مورد ارزيابي قرار گرفت

هاي بانكي و هاي بانكي و تعداد حسابدهد ميزان سرانه سپردههاي مذكور نشان مي

عاليت هايي از ميزان فعنوان شاخصبه(تعداد واحدهاي بانكي مستقر در هر شهرستان 

با متوسط درآمد خانوارها، متوسط سطح سواد سرپرست خانوار، درصد افراد )  بانكي

ي خانوار و ي مستقيم و با متوسط اندازهبازنشته و جمعيت شهرنشين هر شهرستان رابطه

ها و ي تعداد حسابهمچنين رابطه. ي معكوس داردجمعيت روستايي هر شهرستان رابطه

  . صورت معكوس استگذاري خانوار نيز بههاي سرمايهط هزينهواحدهاي بانكي با متوس

بندي مناسب ي موردنظر اين مقاله، تقسيمي بسيار مهم در برخورد با مسألهنكته

-االمكان داراي ساختار همگن و يكهايي است كه حتيمناطق مختلف جغرافيايي به حوزه

 حوزه جغرافيايي و همگن بودن از طرفي واضح است كه بين اندازه و شكل. نواخت هستند

بنابراين هر چه حوزه موردنظر . ساختار محدود به آن ارتباط بسيار نزديكي وجود دارد

هاي مربوط به آن از يكنواختي بيشتري برخوردار خواهند بود كه اين كوچكتر باشد، داده

طح هاي در سعلت استفاده از داده. دست آمده خواهد افزودامر بر دقت نتايج به

هايي كوچكتر از شهرستان در اين مطالعه، عدم دسترسي به اطالعات موردنياز در حوزه

  . اين سطح است

-در صورت دست. ي مهم ديگر مربوط به تركيب داده هاي مورد استفاده استنكته

هاي توان از داده، مي)كه در اين مقاله اين امر ميسر نشد(تر هاي كاملرسي به داده

هاي هايي از حوزهمانند بخش(هاي مختلف زمين باشد ف كاربريديگري كه معر

جغرافيايي كه به كاربري مسكوني، تجاري، صنعتي، كشاورزي و غيره تخصيص يافته 

توان در نگرش فوق را مي. ، استفاده نمود و تأثير آنها را مورد بررسي قرار داد)است

 مكاني و سطح ارايه خدمات تر مانند يك شهر تعميم داد و موقعيتاي كوچكمنطقه

البته چنين كاري مستلزم . هاي مختلف آن شهر مورد بررسي قرار دادبانكي را در حوزه
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هاي شهري است، مالحظات ديگري را در بر دسترسي به اطالعات الزم در سطح حوزه

  .   طلبدخواهد داشت كه مطالعات بيشتري را، در اين زمينه مي
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