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تحلیل اکتشافی دادههای فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران

حسنعلی فرجی سبکبار* -دانشیار دانشکدة جغرافیا ،قطب جغرافیا و برنامهریزی روستایی
منصور رضاعلی -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس
محمد صادقی -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه شهید بهشتی
مهرانگیز رضایی -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش مقاله1392/06/20 :

تأیید نهایی1393/06/08 :


چکیده 
ازدواج،یکیازوقایعحیاتیدرهرجامعهمحسوبمیشودکهاثریمستقیمبرساخت،ترکیب
وتحولهای جمعیتیآن سرزمیندارد.شناختالگوهایفضاییازدواج ،به برنامهریزی فضایی
و پایش تحولهای آتی سرزمین کمک میکند .سؤال محوری پژوهش این است که الگوهای
فضایی ازدواج در ایران چیست و از چه روندهایی تبعیت میکند .برای انجام پژوهش از روش
اکتشافی دادههای مکانی استفاده شده است .تحلیل اکتشافی دادههای فضایی ،بسط تحلیل
دادههای اکتشافیبر دادههای فضایی است .اهداف ESDAبیشتر توصیفی است تا اثباتی و به
دنبالکشفوشناساییالگوهایفضاییاست.برایشناختالگوهاوروندهایفضاییباکمک
آمار فضایی ،میانگین متحرک فضایی و روندهای فضایی محاسبه و تبدیل به نقشه شده است.
میانگین متحرک فضایی ،برگرفته از سریهای زمانی است و به کمک ماتریس وزن جغرافیایی
محاسبه میشود .یافتههای پژوهش ،نابرابریهای فضایی در الگوی ازدواج را در نواحی
روستایی کشور نشان میدهد .روندهای فضایی ،از سلسلهمراتب فضایی تأثیر میپذیرند .در
نمونههای با رتبة کوچک  k=6روندهای عمومی وجود ندارد و با افزایش مقدار ( kتعداد
همسایههای هر واحد فضایی) ،الگوی روندهای فضایی تغییر میکنند؛ بدینترتیب که ابتدا
روندهای محلی پیدا میشوند و سپس به روندهای عمومی تبدیل میشوند .بررسی نقشههای
جغرافیایی جمعیت دارای همسر نواحی روستایی ایران نشان میدهد که این الگوها تصادفی
نیستند؛بلکهازنظموالگویفضاییخاصیتبعیتمیکنند.نقشههایالگوهایفضاییجمعیت
دارای همسر در سطح استان نشان میدهد که بخشهای مرکزی و شمالی کشور ،باالترین
نسبت جمعیت دهساله و بیشتر دارای همسر را به خود اختصاص میدهند ،اما در بخش جنوبی
کشور،ایننسبتپاییناست .


کلیدواژهها :آمار فضایی ،تحلیل اکتشافی دادههای مکانی ،جغرافیای ازدواج ،روند فضایی،
وضعیتازدواج.


* نویسندة مسئول09125359217 :

Email: hfaraji@ut.ac.ir
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مقدمه 
ازدواج ،یکی از وقایع حیاتی محسوب میشود که اثری مستقیم بر ساخت ،ترکیب و تحولهای جمعیت در هر سرزمین
دارد .الگو و تغییرهای وضعیت زناشویی ،موضوع پژوهش در حوزهها و رشتههای مختلف علمی است .این مقوله در علوم
اجتماعی ،حقوق ،خانواده ،روانشناسی ،اقتصاد ،بهداشت و درمان و مانند آن مطالعه میشود .در علم جغرافیا ،مقولة
جغرافیای ازدواج ،به مطالعة رفتار و الگوهای عمومی ازدواج و نظام خانواده و تغییرهای فضایی -زمانی آن میپردازد
(النذ .)2013 ،در پژوهشهای مربوط به ازدواج ،دو موضوع اصلی مطرح است :یکی فراگیری ازدواج و دیگری زودرسی
سن ازدواج .در ایران الگوها و ساختارهای ازدواج ،ثابت نیستند و تغییرهایی فضایی و زمانی دارند .پژوهشهای انجامشده
در زمینة تغییرهای این دو شاخص نشان میدهد که پس از انقالب ،در سال  ،1365دو شاخص فوق ،روبهافزایش نهادهاند
و سپس کاهش یافتهاند (امانی .)1380 ،مطالعة این دو شاخص ،در بررسی و کشف ویژگیهای جمعیتی ایران ،اهمیت
بسیار دارد.
کاهش فراگیری ازدواج ،تهدیدی برای تجدید نسل و سالمت جامعه محسوب میشود .این امر ،پویایی و رشد جمعیت
را با چالش جدی مواجه میسازد و پیامد آن ،کاهش نیروی کار و جمعیت فعال و سالخوردگی جامعه است .از سوی دیگر،
سالمت روحی و روانی و بهداشتی جامعه ،به میزان زیادی متأثر از شرایط و وضعیت تأهل است .الگوهای ازدواج در
سرزمین پهناوری مانند ایران به یک گونه نیست و از عوامل مختلف اجتماعی ،قومی ،فرهنگی ،اقتصاد و ...تأثیر میپذیرد.
درنتیجه ،مانند سایر پدیدههای اجتماعی ثابت نیست؛ بلکه از نظر فضایی و زمانی متغیر است .این تغییرها ممکن است
هم ناشی از عوامل قومی و فرهنگی (فرضیة هنجاری /فرهنگی) و هم متأثر از عوامل اقتصادی -اجتماعی (فرضیة
همانندی مشخصهها) باشند (عباسی شوازی و صادقی .)1384 ،همچنین باید تأکید کنیم در کشور ما که بخش اعظم
جمعیت را جوانان تشکیل میدهند ،مطالعة این امر ،اهمیت زیادی بهویژه از لحاظ سیاستگذاری و برنامهریزی خانواده
دارد؛ زیرا بخشی از مسائل و مشکلها و نابسامانیهای موجود در این حوزه ،پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ناگواری در
سطح فردی و اجتماعی در پی دارد .به بیان دیگر ،آثار ازدواج ،بیش از آنکه در فرد مالحظه شود ،در سطح کالن اجتماع
قابل مشاهده است (احمدی و همتی .)1387 ،درحال حاضر که سیاستهای جمعیتی افزایش جمعیت مد نظر است ،توجه
به ویژگیهای ازدواج و الگوهای فضایی آن ،از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا ویژگیهای ازدواج و الگوهای زناشویی،
بر باروری اثری مستقیم و اثباتشده دارد (اعظم و محمد.)1386 ،
وضعیت تأهل در ایران ،تغییرهای فضایی ملموسی دارد .کشف الگوها و رفتار فضایی در این حوزه ،درک بهتری از
وضعیت فراگیری ازدواج و پویایی و تحولهای آتی جمعیت ایران در اختیار قرار میدهد و به برنامهریزی و مدیریت
منطقهای خانواده کمک میکند .در این مقاله ،به روش اکتشافی ،به دنبال کشف تغییرپذیریهای فضایی و شناخت
روندها و الگوهای فضایی هستیم که خود ،مقدمهای بر پژوهشهای بعدی در حوزههای مربوط به جغرافیای ازدواج است.


مبانینظری 
عوامل متعددی در پدیدة ازدواج ،تغییرهای زمانی ،سن و الگوهای ازدواج نقش دارند .نظریههای متعددی برای تبیین علل
و نتایج این تغییرها ارائه شده است .یکی از نظریههای مطرح در این حوزه ،نوسازی است که ویلیام گود ارائه کرده است.
در نظریة نوسازی ،به عوامل مختلفی اشاره شده است که در الگوهای زناشویی نقش مؤثری دارند و از آن میان میتوان
به گسترش فرصتهای تحصیلی ،تغییرهای نیروی کار و فعالیتهای شغلی ،اشتغال زنان و شهرنشینی اشاره کرد.
براساس نظریههای نوسازی ،جوامع در مراحل مختلف گذر قرار دارند و در جامعه ،تغییرهایی صورت میپذیرد .همراه
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با تغییرهای اقتصادی و اجتماعی (مراحل توسعه) ،الگوی زناشویی نیز تغییر میکند .در هر دوره ،الزامهای اقتصادی و
اجتماعی ،تعیینکنندة زمان تشکیل خانواده و الگوهای ازدواج است؛ برای مثال ،در مرحلة ماقبل صنعتیشدن و ورود به
مرحلة صنعتی ،سن ازدواج مردان افزایش مییابد .علت اصلی تأخیر در ازدواج ،نبود آمادگی اقتصادی افراد است؛
بدینصورت که آمادهشدن افراد برای ازدواج ،از نظر اقتصادی (تدارک امکانات الزم برای زندگی مستقل) به زمان
بیشتری نیاز دارد .از سوی دیگر ،افزایش سن ازدواج در ابتدای صنعتیشدن را میتوان به کمترشدن کنترل خانواده در
ازدواج نسبت داد .با صنعتیشدن کامل و افزایش امکانات و تسهیالت ،سطح رفاه اجتماعی بسیار بهبود مییابد .در این
حالت ،تدارک زندگی مستقل ،آسانتر میشود و همراه با افزایش آزادی افراد در همسرگزینی ،سن ازدواج کاهش مییابد
(محمودیان.)1383 ،
مراحل توسعه ،با تغییر در اشکال کار و تولید همراه است .با توسعة اشتغال براساس دستمزد ،بازار برای کاالها و
خدمات و رفاه نیز تغییر میکند و هدف از تشکیل خانواده نیز تغییر مییابد (اکرتجیف .)2001 ،بنپورات نشان میدهد
که چگونه خانواده نقش تدارک نیروی انسانی ،پشتیبان و تضمینی خود (آنچه در جوامع سنتی وجود داشته) را از دست
داده است (بنپورات .)1980 ،در جریان نوسازی ،بسیاری از کارکردهای قدیمی خانواده ،به سازمان و نهادهای دیگر
واگذار میشود .این تغییر کارکرد ،شبکة اجتماعی را جایگزین شبکة خویشاوندی میکند و درنتیجه ،خانواده -بهعنوان
واحد هستهای که بر فردگرایی استوار است -دچار تحول میشود .فردگرایی بدین معناست که بخش عمدهای از
تصمیمهای مربوط به زندگی اعضای خانواده ،مانند تصمیمگیری در مورد تشکیل خانواده و ازدواج ،به دست خود افراد
اتخاذ میشود .این فردگرایی که کنترل بیشتر افراد بر سرنوشت خود تلقی میشود ،فرایند تصمیمگیری و عملیشدن آن
را -در مقایسه با زمانی که از سوی خانواده انجام میشد -متحول میکند .از اینرو ،شروع نوسازی ،با تأخیر در تحقق
تصمیمهای فردی هماهنگ است .ازدواجهای با انتخاب آزاد ،معموالً با سنین باالتر ازدواج همبستهاند؛ زیرا در این نوع
ازدواجها ،بسیاری از هماهنگیها و الزامهای مربوط به ازدواج ،بر عهدة فرد در شرف ازدواج است و انجام این امور
بهتنهایی ،معموالً به زمان بیشتری نیازمند است (محمودیان1383 ،؛ احمدی موحد.)1387 ،
نگرشهای فرهنگی در مورد ازدواج ،وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان ،میزان تحصیالت و ، ...روند طبیعی این پدیده
را دچار اختالل میکند .البته باید توجه داشت که ساختار جمعیتی جامعه نیز تأثیری مستقیم بر وضعیت ازدواج در جامعه
دارد .پژوهشگران برای تبیین تغییرهای مربوط به الگوی ازدواج (باالرفتن سن ازدواج ،افزایش تجرد قطعی و ،)...به
عواملی نظیر صنعتیشدن ،افزایش نقش زنان در اقتصاد خانواده ،افزایش تحصیالت زنان همراه با استقالل اقتصادی آنان
و تغییر در نگرشها و ارزشهای جوانان اشاره میکنند (علی مندگاری.)1390 ،
رویکرد دیگر در زمینة تفاوت الگوی ازدواج ،مبتنی بر نظریة اقتصادی است .براساس این دیدگاه ،مردم در
انتخابهای خود منطقی هستند و درصدد بهحداکثررساندن سود خود از انتخاب و برقراری رابطه با دیگراناند .با پذیرش
این اصل ،زنان در شرایط رقابتی و برای اینکه شغل و فعالیتی بهدست آورند ،مجرد باقی میمانند یا ازدواج خود را به
تأخیر میاندازند .در این نظریة اقتصادی ،انسان همواره درصدد بهرهگیری بیشتر از حداقل هزینههاست .اصل
جستوجوی پاداشهای اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی ،در نهاد انسان نهفته است .براساس این نظریه ،تصمیم به
ازدواج ،نوعی تصمیمگیری سرمایهگذاری است که در آن ،هزینهها و دستاوردهای شخص ازدواجکننده در طول زمان
واقعیت پیدا میکند .در این نظریه ،ارزیابی عقالنی هزینهها و منافع حاصل از ازدواج درنظر گرفته میشود.
بهحداکثررساندن سود حاصل از ازدواج ،در جوامع شهری و روستایی و مناطق مختلف ،ممکن است متفاوت باشد .در
جوامع شهری و مدرن ،زنان برای کسب و ادامة تحصیل ممکن است ازدواج خود را به تأخیر بیندازند (قاسمی اردهایی،
1386؛ بکر1973 ،؛ کوک1992 ،؛ یابیکو2006 ،؛ فان1998 ،؛ لی.)2003 ،

354

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،47شمارة،2تابستان1394


نگرشهای فرهنگی در مورد ازدواج ،وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان ،امید به آینده ،تحصیالت و ...روند طبیعی این
پدیده را دچار اختالل میکند .البته باید توجه داشت که ساختار جمعیتی جامعه نیز بهطور مستقیم ،بر وضعیت ازدواج در
جامعه تأثیر میگذارد .با اینحال ،اجماع نسبی ،بر تأثیر تعاملی ساختار جمعیتی و متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی و حتی
سیاسی در وضعیت ازدواج زنان است (احمدی.)1387 ،


روشپژوهش 
براساس نظام ثبت اطالعات حیاتی ،سازمان ملل متحد ،افراد را براساس وضعیت زناشویی به پنج دسته تقسیم میکند:
 .1افراد مجرد (هرگز ازدواجنکرده)؛
 .2جمعیتی که درحال حاضر همسر دارند؛
 .3افراد طالقگرفته که دوباره ازدواج نکردهاند؛
 .4افراد بیوه که دوباره ازدواج نکردهاند؛
 .5افراد دارای هسمر که بهطور قانونی ،جدا از یکدیگر زندگی میکنند (مهاجرانی.)1389 ،
در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،اطالعات مربوط به وضعیت زناشویی ثبت میشود .در سرشماری عمومی
نفوس و مسکن سال  ،1385آمارهای مربوط به وضعیت زناشویی ،بهصورت زیر جمعآوری و ثبت شده است:
 .1دارای همسر؛
 .2بیهمسر بر اثر فوت؛
 .3بیهمسر بر اثر طالق؛
 .4هرگز ازدواجنکرده.
در این پژوهش ،از دادههای مربوط به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مناطق روستایی استفاده شده است و
براساس آن ،شاخص ازدواج بهدست آمده است .اطالعات جمعآوریشده ،مربوط به نقاط روستایی است که در قالب
الگوهای ششضلعی با هم تلفیق شدهاند .تلفیق اطالعات در قالب ششضلعیهای منظم ،بهدلیل حذف آثار فرم و اندازة
واحدهای فضایی (تقسیمات اداری) در تحلیلهای فضایی است .شکل ششگوش به این علت انتخاب شده است که در
تحلیل ،از ماتریس وزنی جغرافیایی استفاده شده است .ساخت ماتریس برمبنای فاصلة میان واحدهای همسایگی و شعاع
جستوجو صورت پذیرفته است که شکل ششگوش به دایره نزدیکتر است و تمام سطح فضا را پوشش میدهد.
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تحلیل اکتشافی دادههای فضایی ،بسط تحلیل دادههای اکتشافی بر دادههای فضایی است .اهداف  ESDAبیشتر توصیفی
است تا اثباتی و به دنبال کشف و شناسایی الگوهای فضایی است .براساس کشف الگوها ممکن است فرضیههای مختلف
شکل گیرد و فرمولبندی شود .این اهداف ،عالوه بر اهداف عمومی تحلیل اکتشافی داده است که شامل شناسایی
الگوهای غیر معمول یا مورد عالقه در دادههاست و براساس این اهداف ،میتوان ویژگیهای تصادفی در دادهها را
تشخیص داد .تکنیکهای  ،ESDAشامل تحلیلهای بصری 2و تحلیلهای مقاوم است .تکنیکهای مقاوم ،آنهایی
هستند که نتایجشان چندان از مقادیر گمراهکننده یا تعداد کم غیر معمول تأثیر نمیپذیرد .تکنیکهای بصری ،شامل

)1. Exploratory spatial data analysis (ESDA
2. Visualization
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ابزارهای گرافیکی و ترسیمی مانند نمودار ،شکل و در  ،ESDAشامل نقشه میشوند.

ESDA

شامل

EDA

بههمراه

دادههای فضایی است که دادههای فضایی اطالعات توصیفی و هویتهای مکانی را در خود دارد .این الگوها در یک
سطح -بدون توجه به جایی که روی نقشه دارند -بررسی میشوند .کیفیت نهایی تکنیک  ،ESDAمعموالً نزدیک به
دادههای اولیه یا تبدیل سادة دادههای اولیه است.
نمایش ترسیمی و بصری ،نقش مهمی در  ESDAبازی میکند .دسترسی به نقشهها ،به تحلیلگر امکان میدهد تا به
این سؤال پاسخ دهد که موارد مورد مطالعه ،روی کدام بخش از نقشه قرار گرفتهاند و مقادیر توصیفی این بخش از نقشه،
در خالصههای داده در کجا قرار میگیرند .ابزارهای بصری ،معموالً برای تحلیل ،سادهترند و امکان استفاده از آنها برای
طیف وسیعی از محققان وجود دارد تا در فرایند کشف دیدگاههای موجود در داده مشارکت داشته باشند .در اینجا تأکید بر
نمایش و ارائة علمی در مقابل نمودارهای ارائهای است.
وایز و دیگران ،چارچوبی مفهومی را برای نمایش علمی در

ESDA

ارائه کردهاند (وایز و دیگران .)1997 ،این

چارچوب شامل مدل نظری برای  ESDAو مدل مفهومی برای ارزیابی ابزاری بصری است .مدل نظری برای ،ESDA
روی مدل نظری برای  EDAبهصورت زیر ترسیم میشود:
داده = خام  +هموار

1

عناصر خام و هموار مدل ،به مجموعهای از مقادیر توصیفی در پایگاه داده اشاره دارند .در این مورد ،ویژگی هموار غیر
فضایی شامل روند مرکز توزیع (اندازهگیریشده با میانه) و پراکنش (اندازهگیریشده با مجموعهای از چارکها) میشود؛
درعین حال که ارائة عمومی داده با کمک باکس پالت اخذ میشود .ویژگیهای غیر فضایی خام ،مواردی است که در
آنها فاصلة خاص از عنصر هموار مانند میانه مد نظر باشد .دادههای پرت ،حالتی است که سطح باالی خامبودن به کمک
فاصله از چارک باالیی یا پایینی بهدست میآید.
با اضافهشدن مرجع مکانی به هر مورد ،خام و همواربودن در ارتباط با جایی که موارد روی نقشه یافت میشوند،
تعریف میشود .همواری ویژگیهای فضایی ،شامل روند فضایی و خودهمبستگی فضایی است که خصوصیت فضایی
عمومی( 2یا کل نقشه) هستند .ویژگیهای خام فضایی -که شامل ویژگیهای محلی (یا خاص) مانند واحدهای پرت
فضایی 3است -مواردی است که با مقادیر همسایه ،بسیار تفاوت دارد .خوشهبندی فضایی محلی ،مقادیر باال یا کم یا حتی
خطوط گسسته است .ویژگیهای خام محلی ممکن است با استفاده از روشهایی بهدست آید که همة زیرمجموعههای
تعریفشدة داده را شاملمی شود.
منظور این مدل مفهومی ،تعیین آن چیزی است که تحلیلگر ممکن است در مجموعة داده به دنبال آن باشد .وایز و
دیگران ،مدل مفهومی کلولند را برای ارزیابی ابزارهای بصری بهکار میبرند .به عقیدة کلولند ،در اینجا دو کار اصلی،
مربوط به خواندن نمودارهای آماری میشود که خود مستلزم انجام سه کار دیگر است .مدل کلولند ،فرایند ذهنی را -که
بهوسیلة خواننده اخذ میشود -طبقهبندی میکند (کلولند1985 ،؛ کلولند .)1993 ،اولین فعالیت ،جداول مرجع 4است که
محقق از نمودار بهدست میآورد و برای هر مورد ،دادههای مربوط به واقعیت ،بهوسیلة نمودار کدگذاری میشوند .این کار،
خود شامل دو یا چند کار به شرح زیر است :مرور اجمالی( 5مرتبطساختن هر مورد به یک محور) ،درونیابی (تخمین مقدار
یک مورد از عالئم روی محور) و مطابقت (پیونددادن هر نماد به یک کلید) .مرحلة دوم ،مشاهدة الگو 6است که با
1. Data = Rough + Smooth
2. Global
3. Spatial Outliers
4. Table Lookup
5. Scanning
6. pattern perception
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مجموعهای از موارد و در ژئومتری مرکب از موارد کدگذاریشده روی گراف برای شناسایی الگوها در داده و
بهدستآوردن اطالعات مفید پردازش میشود .سه کار مربوط به مشاهدة الگو برای هر ابزار نمایشی ،کشف( 1شناسایی
آن چیزی که شی گرافیکی در ارتباط با نمادهای استفادهشده نشان میدهند و قطعات ژئومتریک موجود در این گرافها)،
ترکیب( 2گروهبندی قطعات ژئومتریک) و تخمین (برآورد ویژگیهای واحدهای فضایی نامشخص براساس دادههای
معلوم) هستند (هایننگ.)2000 ،
برای شناسایی الگوهای فضایی وضعیت جمعیت دارای همسر نواحی روستایی ،از روش میانگین متحرک فضایی
استفاده شده است .این روش ،برگرفته از مدلهای سری زمانی است که با جایگزینی مکان به جای زمان ،سلسلهای
بههمپیوسته از مکانهای جغرافیایی در الگوسازی بهکار میرود .در این روش ،چند مفهوم اصلی وجود دارد که بهصورت
مختصر به آنها اشاره میشود.


ماتریسوزنجغرافیایی 
برای تحلیلهای محلی و بسط مدلهای مکانی ،از ماتریس میانگین وزن فضایی استفاده میشود .براساس اولین قانون
جغرافیا ،مکانهایی که نزدیک هم هستند ،شباهت بیشری به هم دارند .با افزایش فاصله ،میزان شباهت بین مکانها
کاهش مییابد .از این قاعده برای تعیین میزان اثر واحدهای فضایی روی مکان مورد نظر استفاده میشود .روشهای
متعددی برای محاسبة ماتریس وزن جغرافیایی معرفی شده است ،اما در این پژوهش ،از روش  kنزدیکترین همسایه یا
بهعبارتی  KNNاستفاده شده است .در این روش ،با توجه به تعداد همسایه و آستانههای جستوجو ،درجة ماتریس تعیین
میشود .برای تعیین آثار درجة ماتریس ،وزن فضایی متغیر درنظر گرفته شده {،45 ،60 ،75 ،90 ،105 ،120 ،135 ،150
 k=}6 ،15 ،30و وزن هر واحد فضایی برابر با 𝑘 1⁄محاسبه شده است؛ برای مثال ،وزن جغرافیایی برای  kبا مقادیر ،6
 15و  30عبارت است از:
1  0 / 17
K 6
6


1
W k  K  15
 0 / 067
15

K  30 130  0 / 03


میانگینمتحرکفضایی 
ایدة میانگین متحرک فضایی ،از مدلهای سریهای زمانی گرفته شده است .کار در زمینة تحلیل سریهای زمانی،
ممکن است محقق را به سمت ارزیابی سطوح سریها و شناسایی تعدادی از دورههای زمانی سوق دهد .برای این منظور،
از ابزارهایی مانند میانگین ساده یا میانگین متحرک ،برای هموارسازی سریها استفاده میشود (روتمن .)2012 ،برای
هموارسازی سری زمانی ،تحلیلگر ممکن است بخواهد سطوح عمومی سریها را بهصورت ساده یا سطح تغییرکنندة طی
زمان بهعنوان میانگینی متحرک بپردازد .در میانگین متحرک ،از هر داده بهعنوان وزن در محاسبة میانگین استفاده
میشود .میانگین بر تعداد مشابهی بنا نهاده شده است که از زمانی معین شروع میشود و تا انتها پیش میرود .در
هرمرحله ،از تعداد معینی مشاهده برای محاسبة میانگین استفاده میشود .تعداد مشاهدههای استفادهشده ،در مدل درجة
سری زمانی 3شناخته میشود .میانگین متحرک ،نوسانهای نامنظم را هموار میسازد .با توجه به تعداد مشاهدههای

1. detection
2. Assembly
3. The order of the series
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واردشده ،ممکن است هموارسازی هفتگی ،ماهانه ،فصلی یا سالیانه باشد؛ برای مثال ،اگر در محاسبات ،از دادههای یک
هفته استفاده شود ،آثار روزانه حذف میشود و روند هفتگی نشان داده میشود .بسط هموارسازی ،به درجة سری زمانی
بستگی دارد .اگر درجههای باالتری از سری زمانی درنظر گرفته شود ،سطح هموارسازی گسترش مییابد و سطح
هموارتری بهدست میآید (یافی.)2000 ،
براساس ماتریس وزن جغرافیایی ،به کمک رابطة زیر میتوان میانگین وزنی جغرافیایی را برای واحدهای فضایی
شناسایی کرد (لوید.)2007 ،

 y w
=Y
 w
n

ij

j1 j
n

ij

i

j1

مراحلانجامپژوهش 
برای انجام پژوهش حاضر ،مراحل زیر طی شده است:
 .1تدوین مبانی نظری و مسئلهیابی؛
 .2تولید شبکة ششضلعی براساس MAUP؛
 .3تلفیق دادههای نقطهای در شبکه؛
 .4تولید ماتریس وزن جغرافیایی؛
 .5محاسبة میانگین متحرک فضایی؛
 .6تولید نقشه و کارتوگرافی؛
 .7تحلیل و تفسیر.
فرایند مدلسازی و تجزیه و تحلیل آمار ،به کمک نرمافزارهای  ARCGIS ،Matlabو اکسل انجام شده است .تولید
نقشههای پایة تلفیق اطالعات در محیط نرمافزاری  ،ARCGISکدنویسی مدل میانگین متحرک فضایی در محیط
نرمافزار  ،Matlabنقشههای خروجی در  ARCGISو ایجاد نمودار در محیط اکسل انجام گرفته است.
برای انجام این پژوهش ،از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال  1385استفاده کردیم .اطالعات در دو سطح استان
و نقاط روستایی جمعآوری و تجزیه و تحلیل شده است .برای مدلسازی نقاط روستایی ،مکانهای دارای جمعیت را
انتخاب کردیم و این نقاط را در قالب ششضلعیهای منظم با یکدیگر ترکیب کردیم .سپس شاخصسازیها را براساس
دادههای ششضلعیها انجام دادیم.


بحثویافتهها 
بررسیوضعیتجمعیتدارایهمسرایران 

ویژگیهای زناشویی ،متأثر از عوامل مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .در ایران ،بین مناطق مختلف ،از نظر
اقتصادی و اجتماعی و سطح توسعه ،تفاوتهای فضایی وجود دارد .این تفاوتها بر الگوهای همسرداری و نقشههای
همسرداری در ایران تأثیر میگذارد .این تفاوتها از جنس و محل سکونت (شهری -روستایی) تأثیر میپذیرد .در بین
استانهای کشور ،در مناطق شهری ،بیشترین تعداد افراد دارای همسر مربوط به استانهای مازندران ( 60/7درصد)،
گیالن ( 59/0درصد) ،یزد ( 58/4درصد) و سپس استان خراسان رضوی است و در پایینترین سطح ،استانهای کهگیلویه
و بویراحمد ( 48/0درصد) ،ایالم ( 46/4درصد) ،سیستان و بلوچستان ( 50/6درصد) قرار دارند .در مناطق روستایی،
استانهای مازندران ( 61/4درصد) ،گیالن ( 58/3درصد) و خراسان رضوی ( 58/2درصد) باالترین نسبتها را دارند و
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کمترین نسبت ،مربوط به استانهای ایالم ( 44/0درصد) ،خوزستان ( 47/6درصد) و کهگیلویه و بویراحمد ( 48/2درصد)
است .بیشترین تفاوت بین مناطق شهری و روستایی ،مربوط به استانهای آذربایجان غربی ( 4/2درصد) ،ایالم (4/0
درصد) و کرمانشاه ( 4/9درصد) و کمترین تفاوت ،مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد و
خراسان رضوی است (نمودار .)1
عالوه بر تفاوت میان مناطق شهری و روستایی ،تفاوت جنسیتی در نسبت افراد دارای همسر در سن باالی ده سال نیز
اهمیت دارد .درواقع ،فرصت ازدواج در مناطق مختلف با هم برابر نیست و این تفاوت ،در مناطق شهری و روستایی مشهودتر
است .نمودار  ،2تفاوت میان وضعیت جمعیت دارای همسر برحسب جنسیت را در مناطق روستایی کشور نشان میدهد.

نمودار.1مقایسةدرصدجمعیتباالیدهسالدارایهمسردرمناطقشهریوروستایی 


نمودار.2مقایسةدرصدجمعیتباالیدهسالدارایهمسردرمناطقروستاییبرحسبجنسیت 
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در مناطق روستایی ،بیشترین نسبت زنان دارای همسر ،مربوط به استانهای مازندران ( 61/7درصد) ،تهران (60/6
درصد) ،اصفهان ( 59/4درصد) و قم ( 59/3درصد) است .در گروه مردان ،افراد دارای همسر در مناطق روستایی ،بهترتیب،
مازندران ( 61/1درصد) ،گیالن ( 58/6درصد) ،خراسان رضوی ( 57/8درصد) و خراسان شمالی ( 56/9درصد) دارای
باالترین نسبتها و استانهای ایالم ( 43/4درصد) ،خوزستان ( 46/1درصد) و کرمانشاه ( 46/7درصد) دارای کمترین
میزان هستند .تفاوت جنسیتی در استانهای مختلف ،در نواحی روستایی جالب توجه است .استانهای تهران (111/1
درصد) ،قم ( 108/0درصد) ،یزد ( 108/0درصد) ،کرمانشاه ،اصفهان ،خوزستان ،سمنان ( 107/0درصد) نسبت زنان دارای
همسر به مردان ،باالترین مقدار را دارند .بهعبارتی ،در برابر هر  100مرد دارای همسر در استان تهران 111 ،زن و در
استان قم و یزد 107 ،زن دارای همسر وجود دارد .این نسبت در استانهای بوشهر ( 97/7درصد) ،خراسان شمالی (98/0
درصد) ،گلستان ( 98/3درصد) ،زنجان ( 98/5درصد) و گیالن ( 98/9درصد) معکوس است .بهعبارتی ،در استان بوشهر در
برابر هر  100مرد دارای همسر 98 ،زن دارای همسر وجود دارد.

اختالفهایفضاییجمعیتدارایهمسرکشور 

برای اینکه درک فضایی بهتری از الگوهای فضایی نسبت جمعیت دارای همسر در سطح کشور بهوجود آید ،شاخصهای
نسبت جمعیت ده سال و بیشتر برحسب جنس و محل سکونت ،تبدیل به نقشه شده است .نقشههای  1تا  ،5الگوهای
عمومی فضایی را نشان میدهند .برای آنکه شناخت بهتری از فضا بهوجود آید ،شاخصهای محلی همسرداری نیز تولید
شده است .در این پژوهش ،از شاخصهای روند فضایی برای تبیین الگوی فضایی ازدواج در مناطق روستایی کشور
استفاده شده است .نقشههای  1تا  ،3وضعیت همسرداری در کشور را بهتفکیک نقاط شهری و روستایی و کل نشان
میدهند .در بخش جنوبی کشور ،نسبت همسرداری کمتر از شمال کشور است .نسبت جمعیت دارای همسر در استان
تهران ،باالتر از سایر مناطق کشور است .جنوب شرق کشور نیز کمترین نسبت را دارد.

نقشة.1جمعیتدارایهمسرکلکشور 1385

نقشة.2جمعیتروستاییدارایهمسر 1385
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نقشة.3جمعیتشهریدارایهمسر1385

عالوه بر تفاوتهای مکانی ،تفاوت جنسیتی نیز در الگوی ازدواج کشور وجود دارد .نقشههای  4و  ،5این تفاوتها را
منعکس میسازند .خراسان رضوی ،یزد ،اصفهان ،قم ،تهران و مازندران ،باالترین نسبت ازدواج زنان را دارند و کمترین
نسبت جمعیت دارای همسر نیز متعلق به بخشهای جنوب غربی کشور (استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان،
ایالم ،لرستان و کرمانشاه) است .این الگو در مورد مردان روستایی متفاوت است .خراسان رضوی و مازندران و گیالن،
باالترین نسبت را دارند ،اما از نظر کمترین نسبت ،الگوی مربوط به مردان در اینجا تکرار میشود.

نقشة.4جمعیتروستاییدارایهمسر(زن) 1385

نقشة.5جمعیتروستاییدارایهمسر(مرد) 1385

الگوی مورد اشاره ،کلی است و جزئیات تفاوتهای فضایی را نشان نمیدهد .از سویی باید توجه داشت که فضا دارای
سلسلهمراتب است و در هر سطح و مقیاس ،الگو و روندی متفاوت وجود دارد .برای تحلیل این تغییرها در مقیاسهای
مختلف ،سطوح تعمیم متفاوت درنظر گرفته شده است .دو دسته الگو در روند تغییرهای فضایی ازدواج میتوان تشخیص
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داد .یکی روندهای محلی است که در مقادیر  kکوچکتر قابل شناسایی است ،ولی با افزایش مقادیر  ،kروندهای عمومی
قابل شناسایی است .در این مدل ،نظریة پنجرة متحرک فضایی 1انعکاس مییابد که با تغییر اندازة پنجره ،سطح تعمیم
تغییر میکند و از طریق آن میتوان الگویی متفاوت را در سطح فضا دید .یک مقیاس مطالعه ،سطح استان است .در
سطح استانهای کشور ،مانند سطح ملی ،تفاوتها و اختالفهای فضایی وجود دارد و الگوی عمومی را ارائه میدهد.
برای آنکه بتوان تغییرپذیریها را بهتر مدل کرد ،سطح خردتری درنظر گرفته شده است.

تحلیلهایمحلیالگوهایفضایینسبتجمعیتدارایهمسرمناطقروستاییایران 

با افزایش مقدار  ،Kیعنی درنظرگرفتن تعداد همسایة بیشتر برای تحلیل الگوهای فضایی تغییر مییابد .در این تحقیق
پایینترین سطح  kبرابر با  6درنظر گرفته شده است که با توجه به شکل ششضلعی همسایگان درجة  1انتخاب شدهاند.
در این سطح ،چند پهنه وجود دارد که نسبت ازدواج در آن باالست .بیشتر بخش مرکزی ،به سمت شمال و شمال شرق
منتشر میشود و یک شاخه از آن به سمت شمال غربی انتشار مییابد .این الگو با الگوی عمومی سطح استان -که در
نقشههای  1تا  3دیده میشد -کامالً متفاوت و جزئیتر است .با افزایش مقدار  kو درجة همسایگی ،سطح تعمیم افزایش
مییابد .در نقشة  ،7مقدار  kبرابر با  15درنظر گرفته شده است .در این سطح ،پهنهها انسجام فضایی بیشتری گرفتهاند.
روندهای خردتر از میان رفتهاند و روندهای عمومیتر جایگزین آنها شده است .پهنههای گستردهتری شکل میگیرد و
پهنههای محلی حذف میشوند .با افزایش مقدار  kبه  ،105دادهها تعمیم مییابند و روندهای عمومی در سطح ملی شکل
میگیرد .در نقشة  ،15روند از شمال شرق به جنوب و جنوب غربی امتداد مییابد و با افزایش مقدار  kبه  135و ،150
پهنة نسبت باالی ازدواج به سمت جنوب رخنه میکند و روند عمومی را -که در مقادیر  kقبلی شکل گرفته بود -دچار
اختالل میکند.

نقشة.6روندفضاییتغییرهاینسبتجمعیتدارایهمسر

نقشة.7روندفضاییتغییرهاینسبتجمعیتدارایهمسر

روستاییبراساسk=6

روستاییبراساس k=15

1. Spatial Moving Window
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نقشة.8روندفضاییتغییرهاینسبتجمعیتدارایهمسر
مناطقروستاییبراساسk=30

نقشة.10روندفضاییتغییرهاینسبتجمعیتدارای
همسرمناطقروستاییبراساسk=60

نقشة.9روندفضاییتغییرهاینسبتجمعیتدارای
همسرمناطقروستاییبراساس k=45

نقشة.11روندفضاییتغییرهاینسبتجمعیتدارای
همسرمناطقروستاییبراساس k=75
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نقشة.12روندفضاییتغییرهاینسبتجمعیتدارای
همسرمناطقروستاییبراساسk=90

نقشة.14روندفضاییتغییرهاینسبتجمعیتدارایهمسر
مناطقروستاییبراساسk=120
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نقشة.13روندفضاییتغییرهاینسبتجمعیتدارای
همسرمناطقروستاییبراساس k=105

نقشة.15روندفضاییتغییرهاینسبتجمعیت
دارایهمسرمناطقروستاییبراساس k=135
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نقشة.16روندفضاییتغییرهاینسبتجمعیتدارایهمسر

نمودار.3الگویتغییرهایانحرافمعیارروندهایفضایی 

مناطقروستاییبراساس k=150

نمودار  ،3الگوی تغییرهای انحراف معیار با تغییر  kرا نشان میدهد .همانطور که در شکل دیده میشود ،با افزایش
 ،kمقدار انحراف معیار کاهش مییابد و تغییرها کمتر میشود.


نتیجهگیری 
جمعیت دارای همسر ،یکی از مشخصههای مهم هر جامعه محسوب میشود .رشد و پویایی جمعیت و بازسازی نسل
براساس الگوهای همسرداری و ویژگیهای آن تعیین میشود .تئوریهای متعددی در زمینة عوامل و نتایج الگوهای
همسرداری ارائه شده است .انعکاس این نظریهها را میتوان در سطح فضا مشاهده کرد .در این پژوهش ،از روشهای
تحلیل اکتشافی دادههای فضایی  ESDAاستفاده شده است .هدف اصلی ،کشف الگوهای فضایی همسرداری در نواحی
روستایی ایران است تا بخشی از جغرافیای ازدواج ایران را پوشش دهد .بررسی نقشههای جغرافیایی جمعیت دارای همسر
نواحی روستایی ایران نشان میدهد که این الگوها تصادفی نیستند؛ بلکه از نظم و الگوی فضایی خاصی تبعیت میکنند.
نقشههای الگوهای فضایی جمعیت دارای همسر در سطح استان نشان میدهد که بخشهای مرکزی و شمالی کشور،
باالترین نسبت جمعیت دهساله و بیشتر دارای همسر را بهخود اختصاص میدهند ،اما در بخش جنوبی کشور ،این نسبت
پایین است (نقشة  .)1این الگوها تقریباً در مناطق شهری (نقشة  )3و روستایی (نقشة  )2ثابت است (همچنان بین شمال
و جنوب کشور اختالف وجود دارد) ،اما تفاوتهای جنسیتی -فضایی در زمینة الگوی همسرداری وجود دارد .در این مدل،
الگوی شمال و جنوب همچنان ثابت است ،اما نسبت جمعیت دارای همسر در استانهای مرکزی و شمالی کشور،
باالترین میزان را دارد .در تمام مدلهای فضایی استانهای جنوب غربی کشور ،خوزستان ،همواره کمترین نسبت
همسرداری را دارد.
در کنار این الگوهای عمومی ،کشف روندهای فضایی نیز جالب توجه است .برای کشف الگوها و روندهای فضایی ،از
میانگین متحرک فضایی استفاده شده است .محاسبههای مربوط به میانگین متحرک فضایی ،با درجههای مختلف
اندازهگیری شده است .فضا دارای سلسلهمراتبی است که هر سطح ،ویژگیهای خاص خود را دارد .برای بسط مدلهای
فضایی ،مقدار  kدر محاسبههای نزدیکترین همسایة

NN

متغیر درنظر گرفته شده است .بررسی نقشههای مربوط به
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الگوهای فضایی نشان میدهد در هر سطحی ،الگوی محلی خاصی شکل میگیرد .نقشة  ،6روند فضایی با مقدار  k=6را
نشان میدهد .همانطور که در این نقشه دیده میشود ،الگوی فضایی مشخصی نمیتوان یافت؛ زیرا مجموعهای از
الگوهای محلی شکل گرفته است .با افزایش مقدار  ،kالگوهای فضایی تغییر میکند و لکههای محلی شکل میگیرد .در
نقشة  ،7با افزایش  kبه  ،15لکههای محلی واضحتر و بزرگتر میشوند .این لکههای محلی در بخش مرکزی ،جنوب
غربی و جنوب شرقی شکل میگیرند؛ با افزایش مقدار  ،kلکهها واضحتر میشوند و روند عمومیتر مییابند .در نقشههای
با  kبرابر با  45و بهویژه بعد از آن ،لکهها به روندهای عمومی تبدیل میشوند .در بخش مرکزی ،نمرات باالست و به
سمت اطراف ،از این نسبت کاسته میشود .این روند به سمت جنوب تندتر است و به سمت شمال شرق ،شیب مالیمتری
دارد .انطباق این الگوها با نقشههای قبلی ،حکایت از آن دارد که روند عمومی همچنان باقی است ،اما تحولهای محلی و
جزئی را در آن میتوان دید.
پژوهش حاضر ،اکتشافی است و همانگونه که اشاره شد ،به دنبال اثبات یا رد فرضیهای خاص نیست؛ بلکه براساس
روش تحقیق اکتشافی دادههای مکانی  ،ESDAبیشتر به دنبال کشف الگوها و روندها و نشاندادن تحولهای فضایی
است .با توجه به نظریههایی که در مورد ازدواج ارائه شد و شناختی که از ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی ،قومی و فرهنگی
روستاهای ایران وجود دارد ،این نظریهها تمام ویژگیهای الگوی ازدواج را توجیه نمیکنند؛ بلکه هر بخش ممکن است با
شدت و ضعفهایی ،از عوامل اقتصادی یا اجتماعی تأثیر پذیرد .بخشهای جنوب غربی ایران ،محل سکونت اقوام عرب،
لر و کرد است و براساس نظریههای اجتماعی ،در این بخش انتظار میرود که نسبت جمعیت دارای همسر باالتر باشد،
ولی این بخش کمترین نسبت دارای همسر را دارد .در جنوب شرقی کشور نیز چنین حالتی با شدت کمتر حاکم است.
پژوهش در این زمینه ،نیازمند مطالعههای عمیقتر متخصصان علوم اجتماعی است تا براساس روش تحقیق ژرفانگر و در
قالب نظریههای اجتماعی ،به تبیین مسئله بپردازند.
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