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Abstract 

The usefulness of many forms of spatial studies relies on the nature of the topics under study. 

Geographers and urban planners have a long-lasting tradition of studying the data derived from spatial 

issues at regional and urban levels. Nonetheless, no standard has been offered so far on the provision of 

statistical results in the form of spatial units. Therefore, the results of the previous studies in this field 

have been influenced by the scale and zoning effects. The purpose of this study was to analyze the effect 

of scale and zoning on the spatial unit results. To this end, the rural areas located in the southern parts of 

West Azerbaijan province were selected. This study adopted the critical positivism approach and used 

quantitative data collection and analysis. Moreover, this research project was descriptive-analytical in 

terms of method and applied in terms of purpose.  The statistical population of the study included 1143 

villages with an overall population of 418948 in 9 southern cities of West Azerbaijan province. The 

study was done using 8 indices of rural services, which were composed of 77 indicators in total. Then, 

the effect of scale and zoning on the results was analyzed. The results showed that the value of Moran’s 

statistic related to the overall index of rural service distribution level has been 0.39 at city, 0.06 at rural 

district level, and 0.05 at village level. Accordingly, the distribution of rural services has been clustered 

at the city level, but has been random at rural district and village levels. Moreover, the results of the rural 

services overall index was 15.09 at city level, 10.88 at rural district level, and 2.31 at village level. This 

shows that by changing the spatial unit scale, the results of the spatial distribution of services has totally 

changed. This finding is true for zoning, too; with a change in the zoning pattern, the results of spatial 

units have changed. These findings show that the nature of rural service distribution alters with the 

change in the scale and zoning models.  
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 فضاییهای  واحد بر نتایج بندی منطقهو  مقیاس آثار سازی مدل

 آذربایجان غربی( موردی: مناطق جنوب ةمطالع)

 2انوری ، آرزو1ایوب منوچهری میاندوآب

 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران .1

 ن، ایرانارنشگاه خوارزمی،تهدکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دا .2

 چکیده

 رییاان  دانیان   برنامیه   تحت مطالعه هستند بستگی دارد. جغرافیی  که یموضوعاتماهیت  به اشکال مطالعات فضایی مفید بودن بسیاری از
هیچ کنون تا اما  .شهرها دارند مناطق   بر ر ی موضوعات فضایی در سطحها  دادهمطالعة  نسبت بهمدت  درای یک سنت طوالنی شهری

 اثر تأثیرتحت  گرفته صورتهای  پژ هش ،در نتیجه .فضایی ارائه نشده است احدهای ماری به صورت آنتایج ارائة استانداردی در رابطه با 
اطق منی  کهبود  فضاییهای   احدبر نتایج  بندی منطقهمقیاس    اثر تأثیر  تحلیل تجایه مطالعه. هدف از این هستندبندی  منطقهمقیاس   
ی شناسی کمّ از ر ش ،گرایی انتقادی مبتنی بر رهیافت اثبات ،این مطالعهدر  .برای این منظور انتخاب شد جان غربیایجنوب آذربر ستایی 

 4411آمیاری پیژ هش   جامعیة  تحلیلی   بر اساس هدف کیاربردی اسیت.   ی  حاضر بر اساس ر ش توصیفیمطالعة استفاده شد. همچنین، 
شیاص    4کیارگیری   . ایین مطالعیه بیا بیه    بیود شهرستان جنوب آذربایجان غربی  8در  144814با مجموع جمعیت ر ستای دارای سکنه 

بر نتیایج بررسیی   تحلییل     بندی منطقهاثر مقیاس    تأثیر ،سپسمعرف تشکیل شده انجام گرفت.  77صدمات ر ستایی که در مجموع از 
 ،00/0دهستان با مقیدار   در، 18/0شهرستان با مقدار یع صدمات ر ستایی در سطح شاص  کل توز مورانآمارة مقدار  داد نتایج نشان .شد
دهسیتان  سطح در   ای  توزیع صدمات ر ستایی در سطح شهرستان کامالً صوشهاساس آن الگوی  که بر بوده 00/0 ر ستاها با مقداردر   

 در سیطح  44/40شهرستان،  در سطح 08/40یی با مقدار نتایج میانگین شاص  کل صدمات ر ستا ،  ر ستا تصادفی بوده است. همچنین
کیرده اسیت. ایین    صدمات تغییر  فضایی تغییر مقیاس  احدهای فضایی کل نتایج توزیع با دهد می ر ستا نشان در سطح 14/2   ،دهستان

 ر کیرده اسیت. ایین نتیایج نشیان     نتایج  احدهای فضایی تغییی  بندی منطقهکند   با تغییر الگوی  می نیا صدق بندی منطقهنتایج برای اثر 
 کند. می تغییر بندی منطقهتوزیع صدمات ر ستایی با تغییر مقیاس   الگوی های  دهد  اقعیت می

 واژگانکلید

 .،  احدهای فضاییبندی منطقه سازی، مدل مقیاس، اثر
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 لهئمس بیان

از جمفو    انجوا  دو ا اسو      با موضوواا  متلفو   ایران در  یزیادهای  اخیر پژوهشهای  در سال

تحفیو  فضوایی او ال      ،(0011 و همکواران  ی)محمو   خ ما  دورری های  ا ال  فضایی کاربری

توزیو  خو ما  دورری بوا رویکورد او ال         ،(0911خفیجی و همکاران ) درر تبریز اجلماای کالن

اوو ال  فضووایی خوو ما  امووومی بووی   ،(0911 دمسووی پووور)احموو ی و  فضووایی دوورر بج ووورد

توزی  خ ما  دورری از م رور او ال      ،(0911 زادا )روسلایی و افی غربی آذربایجانهای  دررسلان

بر ادولی در  هوای   بررسی ا ال  فضایی داخص، (0911)جرفی و همکاران  اجلماای در درر اهواز

 واکاوی خ ما  امومی در م اطق درری دویراز  ،(0911 )نجارزادا و همکاران گفسلانهای  دررسلان

بررسی توزی  خو ما  دورری در راسولای او ال  فضوایی در م واطق        ،(0911 )سلاون  و همکاران

توزیوو  خوو ما  اساسووی و جمریلووی در   ،(0911 و همکوواران پووور افووی )دووی  کرمووان ةچرارگانوو

هوای   س جش ا ال  فضوایی در دررسولان   ،(0911 زادا و دایان )افی خراسان رضویهای  دررسلان

یووافل ی عوو رلی  سوو جش توسوور  ،(0911 فوورد و همکوواران )غفوواری آمووایش 1م طقووة هووای  اسوولان

ع واحو های فضوایی   وبوا موضو   ها البل  تر اد پژوهش .(0911 )محم ی و نوری اردبی های  دررسلان

ادوارا دو .   اخیر انجا  د ا اسو ،  های  ک  در سالها،  آناز  فقط ب  تر ادیای جا بسیار زیاد اس  و 

ای و  م طقو  و  ریوزی دورری   برنامو  ة حوزدر  مکان تحفی  وضری  موجوداساسی های  مالکیکی از 

...  ها را از لحاظ برخوورداری خو ما  و   وضری  موجود آنن  ک  ا فضاییهای  آمایش سرزمی  واح 

و ایور مقیوا     توثییر کو  تحو    اسو   دارن  ای   فضاییهای  واح  نلایج . اما مشکفی ک ده  می نشان

نیسو     مورد مطالر های  مکان موجودهای  قری وا ةده   ها نشان گیرن  و نلایج آن می قرار ب  ی م طق 

در  .اسو   بیشلرایر مقیا   مق ار گذاریتثییر ،اسلان و دررسلان مان   ،تر بزرگهای  مقیا  ویژا در ب 

در . گوذارد  موی  توثییر هوا   نلایج دادابر  ب  ی م طق  دک ایر  ،دررمحال   مان   ،تر کوچکهای  مقیا 

هوا   آوری دادا برو  از جمو   و گیرنو    می موضواا  فضایی دک  ضاییفهای  با بسیاری از دادا ،واق 

در (. Openshaw 1984) دوود  می متلف  ارائ های  ها ب  عور  واح های فضایی توسط نراد نلایج آن

امووا در نرایوو  . دووون  مووی اعووال  وتحفیوو  تجزیوو فضووایی بوورای هووای  واحوو نلووایج  ،مووواردی

 (.P´aez & Scott 2004) دود می انجا  د ا آوری جم های  دادا با اسلفادا از فضاییهای  وتحفی  تجزی 
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اطالاوا    . مثالًدون  می آوری نش ا جم  اعال فضایی اساساً ب  عور  واح های  ها بسیاری از دادا

هوا   محفو  و  از جمف  واح  همسای ی ،فضاییهای  واح  عور   بهایی  نقش  درها  جمری  یا خانوار

 ترسوی  موی دوون    اخلیواری   و ب  عور  دلتوواا ها  ای  واح  مرموالً. دون  می ب  ی  طبق ،و م اطق

(Dark & Bram 2007; Jelinski & Wu 1996; Manley et al. 2006; Openshaw 1984.) 
فوی  فالم هیچ ک وانسیون بوی  . فضایی وجود ن اردهای  دادا هیچ قانون و اسلان اردی برای تجم 

 فضوایی های  تری  حال ، واح  جم  فضایی وجود ن ارد. در سادابرای ه ای  و راه مایی فرای   ت

 تغییور قاب   اخلیاری جغرافیایی ب  عور  در بسیاری از مطالرا  (ای ناحی ای و  م طق  )موضواا 

. ایو   ک و   دربوارة موضووای تحقیوق موی     خوود از روی امیال و تصوورا    محققو هر بودا اس  

میوزان  موثالً   واح های فضایی وجود ن ارد.ان ازة تریی   رایی بداس  ک  هیچ اسلان ار ک   ا ن ران

، 5، گیلشوی  0وادو  لون  با م واطق  (9و دررسلان ویر 2)در تای  0در ج وب تای سای  کاری م اطق بی

دود. ای   می در نرر گرفل ب  طور یکسان  1از م اطق روسلایی آمبرل   دمالیهایی  ، و قسم 6جارو

نلیجو  ایو    . با م اطق روسلایی نسبلاً مرف  ترکیب دون  ،کاری باال بیدود م اطق با سطح  می بااث

 هوای  در سوال کواری   بوی میوزان  کاری در ج وب تای سای  ک  باد .  خواه  د  ک  سطح ظاهری بی

از . با ای  حال، اگور  0111، 0112، 0211، 0111، 0010گون  بودا اس :  ب  ترتیب ای  0112تا  0111

کواری بو  ایو      بوی میوزان   ،ج وب تای سای  اسلفادا دود بازار کاردربارة  یایدار جغرافیمر اترری  

 گوذاری  سورمای   برای توجی   ک  اغراق زیادی   2111، 2110، 0511، 0919، 0911ترتیب خواه  د : 

فضایی ادولباا بااوث محورو     های  ای از واح  مجموا اسلفادة  .(Openshaw 1984: 4) بود خواه 

 دغفی قاب  توج  د ا اس .های  ع ی  از فرد ن ج وب تای سا

هوا   ک  اسول لا  ده   رخ میمشک  زمانی  ک   ک  می ادارا فضاییهای  مشک  واح  بارةدر اسکروم 

یوا   ب  ی م طق در  ریکسان با اسلفادا از تغییهای  زمانی ک  دادا. مکانی باد  وتحفی  تجزی بر اسا  تغییر 

                                                                                                                                                    
1. Tyneside 
2. Tyne 
3. Wear County 
4. Washington 
5. Gateshead 
6. Jarrow 
7. Northumberland 
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 تغییورا  نلوایج واحو های فضوایی مشورودتر     دو     ،دون  ی  میوتحف تجزی  فضاییهای  واح مقیا  

از جمفو  تحفیو     ،برای ح  مشک  واحو  فضوایی  تک یک  البل  تر ادی (.P´aez & Scott 2004) دود می

 (.Amrhein 1995; Openshaw 1984; P´aez & Scott 2004) اسو   پیش راد دو ا  ،همبسل ی و رگرسیون

در هوا   داداال وهوای فضوایی   ارائوة  ه  وا    وضایی را ح  نکردن  واح های ف مشک ها  ولی ای  تک یک

GIS،  دوود  می اسلفاداها  ه  امی ک  برای تولی  نقش  ویژا ب (Hayward & Parent 2009; Henninger & 

Snel 2002; Schuurman et al. 2007 ،).ه ف از ایو  پوژوهش نشوان     ای  مشکال  همچ ان وجود دارد

 .بود حفی برای ای  مشکال  رااارائة یی و دادن مشکال  واح  فضا

 مبانی نظری تحقیق
 اثر مقیاس

 دود می بردا کار ب  سیسل  یک در ملفاو های  مقیا  در یکسانهای  دادا از ای مجموا  ک  زمانی

هوای   ک  درها  اگر دادا . مثالًده  می نشان خوبی ب  را مقیا  ایر متلف های  مقیا  درها  دادا نلایج

متلفو  ارائو  دوون  نلوایج     های  در مقیا  م اطق و ،نواحی محال ، همسای ی،های  اح و پس ،

 (.Jelinski & Wu 1996; Manley et al. 2006; Openshaw 1984) ملفاوتی خواه   داد 

 Dusek 2005; Hayward) اس  گرفل  قرار توج  مورد پژوهش ران از بسیاری توسط ایر مقیا 

& Parent 2009; Oliver 2001; Openshaw 1984; Schuurman et al. 2007; Yang 2005)   کو 

 مقیوا   ایور در رابطو  بوا    (2111) و پارنو   0هوایوارد  .اسو   واح های فضایی از ای ام ا مشک 

 تفسیر در توان  می نقش  روی د ا تحمی  فضاییهای  واح  تر اد ریتغی چ ون  ک  ده   می توضیح

 زموان  درهوا   دادا آماری نلایج در تغییر ک  ده   می توضیح اه آن . ذاردب تثییر جغرافیایی ةپ ی  یک

نلوایج   فضوایی  متلفو  های  مقیا  در ده  می توضیح 2م فی .افل  می اتفاق فضاییهای  دادا تجمی 

 کو   دهو   موی  نشان میان ی  را ا تثییر زیر مثال. (Manley et al. 2006) ملفاو  خواه  بودها  دادا

 واحو   9 در فضایی واح  1 وقلی دون ، می تب ی  تر بزرگ واح های ب  تر کوچکهای  واح  وقلی

 ک  . می تغییر 1199 ب  1111 از میان ی  دون ، می تجمی  فضایی

                                                                                                                                                    
1. Hayward 
2. Manley 
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 1199میان ی :  ،9 ب( تر اد:    1111میان ی :  ،1 ال ( تر اد:
 

6.66 11.66 6.66 

 
1 

41 

1 

41 

44 

44 

44 

1 

1  
 (Oliver 2001) فضاییهای  بر واحد مقیاساثر  تأثیر. 1 شکل

 2روزاریوو  در اداریهوای   واحو   متلفو   سطو  در راها  داخص ک  ه  امی (2111) 0مارتی ز

سطح نابرابری ک   روزاریو درر سطح در. داد نشان را مقیا  مشک  حساسی  نمایش داد آرژانلی 

توزیو    بور  مقیوا   توثییر در زمی ة  اسکورم . د  بیشلرها  نابرابری م طق  سطح در ک  درحالی  بود

 ،م واطق  و محوال   و همسوای ی هوای   واح  مقیا  س  در ،ونکوور درر جمری  سالملی فضایی

سالملی جمریلوی    ندو می )واح  همسای ی( نشان دادا تر کوچکدر مقیا  ها  دادا وقلی داد نشان

 تور  بزرگ ولی در مقیا   دود می بسیار سال  و کملر سال  در ک ار ه  مشاه اهای  ترکیبی از واح 

 .گیورد  موی قورار  ناسوال   م طقوة   در ک وار یوک  سال   کامالًم طقة یک  وک    می)م اطق( نلایج تغییر 

م اطق تفاو   سالملی داخ  ای  م اطق هسل   با ال وی ک  در واقری  خیفی از محال  ک  درحالی

 .(Schuurman et al. 2007) اساسی دارن 

 بندی منطقه اثر

 حفو   بوا  زموان  هو   ک  درحالی  افل  یم اتفاق نقش  روی فضا ب  ی تقسی  ه  ا  ب  ی م طق  مشک 

 فضوایی هوای   پ یو ا  تفسویر  بر متلف  ترتیبا  با دوبارا ب  ی م طق  فضاییهای  واح  تر اد همان

 .ده  می تغییر را ا دی نلایج ای  اس  ک  ب  ی م طق  مشک  .(Harris 2006) گذارد می تثییر

 

                                                                                                                                                    
1. Martinez 

2. Rosario 
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 9 اد: ، تر1199ب( میان ی :  9، تر اد: 1101ال ( میان ی : 

  
 (2001 اولیور)برگرفته از:  بندی منطقه اثر نمایش .2شکل 

 موورد هوا   دادا تجمیو   اسوا   بور  گیری ان ازا در را ب  ی م طق  ایر ک  ،مطالرا  تری  ق یمی از

در  اساسوی  مشوک   یوک  ب  ی م طق ایر  ک  کرد مشاه ا او. بود داو اوپ  مطالرا  ،داد قرار بحث

 تجم ، تثییر تجم ، فرای   چون فیئمسا بر اخیرهای  بحث از تر ادی. اس  ینلایج واح های فضای

 ;Hayward & Parent 2009) دو ن   ملمرکز اکولوژیکی ادلباا و ،مقیا  مشک  ،ب  ی م طق  مشک 

Hui 2009; Pawitan & Steel 2009; Schuurman et al. 2007). حساسوی  ک  و    موی  توال   هوا  آن 

 زیس ، محیط ان از چش  در مثالً،. نشان ده   را ب  ی م طق    ایرب فضاییی ها پ ی ا وتحفی  تجزی 

NDVI اسووا  بوور خودهمبسوول ی وتحفیوو  تجزیوو  چ وو ی ( 0116) وو و جفی سووکی
 دوواخص) 0

 اسو   ممکو   ب و ی  ایور م طقو    چ ون  ک  دادن  نشان ها آن. دادن  انجا ( گیاهی پودش ةد  نرمال

 مان و   هوایی  هوا رو   آن. دهو   قورار  ییرثتو  تحو   را انو از  چشو   وتحفیو   تجزیو   از حاع  نلایج

مشوک    بوا  مقابفو   رو  م زلوة  بو   را (GWR) وزنی جغرافیایی رگرسیونو  فضایی خودهمبسل ی

 بو  ( 2112) همکوارانش  و 2فواتری  م   (.Jelinski & Wu 1996) دادنو   پیشو راد  واح های فضایی

 کو   پرداخل    نلایج م ل نشان داد GWR) وزنی جغرافیایی رگرسیون م ل دادا ها از طریق بررسی

 سوطح  س  در ل  ن در خان  قیم  اطالاا  هسل  . فضاییهای  دادا تجم  مقیا  ب  حسا  نلایج

 اموومی  بر ادو   ةزمی و  در. گرفو   قورار  اسولفادا  مورد ها بتش و ،آماری م اطق فردی، مالکی 

 بوی   همبسول ی  آموار  درهوا   دادا  تجمو  سووگیری ( 2111) شهمکواران  و 9اسوی ( اپی میولوژی)
                                                                                                                                                    
1. normalized difference vegetation index 

2. Fotheringham 
3. Swift 
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 دو بو   کوردن  ن واا  بوا  را( GI) گووار   دسول اا هوای   بیمواری  روی ادهای و آب کیفی های  دادا

 یوک  هوا  آن تحقیقا  .دن کر ارزیابی آب راا از م لقف های  بیماری ةزمی  در فضایی توزی  یس اریو

 و همبسول ی  موار آ در دزیوا  سووگیری  افو   بو   مشک  واحو های فضوایی   برای را قوی پلانسی 

واحو های   دو ی   سووگیری  کو  ای   داد نشوان ( دو ا  ک لرل سازی دبی  آزمایش یک در) رگرسیون

 .(Swift et al. 2008) دون  می جم  ه  با ای نقط  ال وهای ک  زمانی دود نمایان توان  می فضایی

 مطالعه مورد ةمحدود

قسم  ج وب اسلان آذربایجان غربی قرار در  قفمرو جغرافیایی مورد مطالر  در دمال غرب کشور

 01دررسولان،   01، اسولان آذربایجوان غربوی دارای    0915دارد. بر اسا  تقسیما  کشوری سوال  

آبوادی خوالی از    621آبوادی دارای سوک   و    9101آبادی ) 9661و  ،دهسلان 009درر،  02بتش، 

روسلا مربوط بو    0519و  ،ردر 21 ،دهسلان 59بتش،  01 ،دررسلان 1. از ای  ارقا  اس  سک  (

حسوب   هوای ج ووبی اسولان بور     دررسلان 0ج وب اسلان آذربایجان غربی اس . در ج ول م طقة 

 و آبادی نشان دادا د ا اس . ،تر اد درر، بتش، دهسلان

ع: )منب روستاییاط قنو  ،حسب تعداد بخش، شهر، دهستان غربی بر های جنوب استان آذربایجان توزیع شهرستان .1جدول 

 مرکز آمار ایران(

تعداد 
کل نقاط 
 روستایی

تعداد 
 دهستان

 شهرستان بخش شهر

تعداد کل 
نقاط 

 روستایی

 شهرستان بخش شهر تعداد دهستان

 خفیفان خفیفان 2 16
 مراباد

آباد مرحم  چراربر  2 01  

 مرکزی میان وآب 6 10 مرکزی مراباد 9 19 میان وآب
 سیمی   سیمی   9 60

 بوکان
روقبا 9 50  باروق 

 محم یار محم یار 2 92 مرکزی بوکان 0 10
 نق ا

 کشاورز کشاورز 2 51
دژ داهی   

 مرکزی نق ا 2 00

15 9 
دژ  داهی   

 الجان گردکشان  2 11 مرکزی
 محمودآباد پیرانشرر

سفیمان تت   9 09  

 تکاب
 مرکزی پیرانشرر 9 011

 مرکزی تکاب 9 09
 

0 
 سردد 

 مرکزی
  سردد

 ربط 211
 مرکزی اد وی  0 91

 وزی   میرآباد 2 009 اد وی 
 نالو  نالو  0 22
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 (1000نویسندگان ) مورد مطالعه ةمنطقموقعیت جغرافیایی . 3 شکل

 تحقیق روش
 تحقیق روش و مواد

. همچ وی ،  ی اسولفادا دو   د اسی کمّ گرایی انلقادی از رو  در ای  تحقیق مبل ی بر رهیاف  ایبا 

آمواری   ةجامرو  تحفیفی و بر اسا  ه ف کاربردی اسو .  و تحقیق حاضر بر اسا  رو  توعیفی

دررسلان ج وب آذربایجان  1در  001101روسلای دارای سک   با مجموع جمری   0009پژوهش 

رو  فرای و    هوا از  دهوی بو  دواخص    (. همچ ی  با ه ف وزن0915 )مرکز آمار ایران غربی اس 

 .اسلفادا د  0روسلایی ب  عور  ه فم   ةحوزکارد ا   91مراتبی توسط  ف تحفی  سفس

 

 
 فرایند تحقیق .0شکل 

                                                                                                                                                    
. )بورای  ک و  های کیفوی هو  اسولفادا     توان  از رو  می گرایی( محقق ا گرایی انلقادی )یا فراایب توج  ب  رهیاف  ایبا  با .0

 (90: 0910محم پور  ← اطالع بیشلر

  ه انتخاب شاخص

 ها دهی شاخص وزن 

 ها بندی، الگوسازی توزیع شاخص بندی، پهنه رتبه 

 مرکز آمار ایران

 AHP 

 IDW, HAS, MORAN I 

 

 

, 
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 ها انتخاب شاخص

هوا بوا توجو  بو       داخص مررف اسلفادا د . 11داخص خ ما  روسلایی و  1 ای  پژوهش ازدر 

 اس اد مرکز آمار ایران تریی  د ن .

 تحقیق(های  )منبع: مرکز آمار ایران و یافته تحقیقهای  شاخص .2جدول 

 ها معرف وزن شاخص

 01/1 آموزدی

راه مایی . م رسة 0  روزی پسران  راه مایی دبان . م رسة 9  دبسلان. 2  روسلامر . 0

. م رسة 1  راه مایی دخلران . م رسة 6  راه مایی پسران . م رسة 5  روزی دخلران  دبان 

. 01  روزی دخلران  دبیرسلان دبان . 1  روزی پسران  دبیرسلان دبان . 1  فطراه مایی متل

. 09  دانش پسران  و دبیرسلان کار. 02  دبیرسلان نرری دخلران . 00  دبیرسلان نرری پسران 

ه رسلان ف ی و . 05  ای پسران  ه رسلان ف ی و حرف . 00  دانش دخلران  و دبیرسلان کار

 ای دخلران  حرف 

 سال  ورزدی. 0  زمی  ورزدی. 9  امومی. کلابتانة 2  بوسلان روسلایی. 0 11/1 ه  ی و ورزدیفر

 اال . خانة 5  اما  جماا  راتب. 0  دارالقرآن. 9  افمی . م رسة 2  مسج . 0 150/1 مذهبی

 001/1 سیاسی و اداری
خ ما  جراد  مرکز. 0  پاس اا نیروی انلرامی. 9  دهیار. 2روسلا  دورای اسالمی . 0

 درک  تراونی روسلایی. 1  دورای ح  اخلالف. 6  مرو  کشاورزی. 5  کشاورزی

 051/1 آب ،برق، گاز
گاز . 0  ...( و ،انرژی نو )خوردی ی، بادی. 9  موتور برق دیزلی. 2  سراسری برق. دبکة 0

 آب. سامانة تصفیة 6  کشی آب لول . 5  کشی لول 

 2/1 بر ادلی و درمانی

پای اا . 5  بر اد . خانة 0  داروخان . 9  درمانی و مرکز بر ادلی. 2  ا  امومیحم. 0

دن انپزدک . 1  پزدک. 1  پزدک خانوادا. 1  مرکز تسریال  زایمان. 6  بر اد  روسلایی

مامای  بریار یا. 01  ساز دن انپزدک تجربی یا دن ان. 1  دهان و دن ان کار  یا بر اد 

  آزمایش اا و رادیولوژی. 00  تک سی  دامپزدکی. 09  دامپزدک. 02  ورز ب . 00  روسلایی

 آوری زبال  جم . سامانة 06  غسالتان . 05

 000/1 بازرگانی و خ ما 

. 0  نمای  گی پتش سیف  ر گاز. 9  نمای  گی پتش نف  سفی . 2  نشانی پای اا آتش. 0

. 01  بانک. 1  خان  قروا. 1  فرودی گود . 1  نانوایی. 6  بقالی. 5  فرود اا تراونی

جای اا . 02  آال  غیرکشاورزی ترمیرگاا مادی . 00  آال  کشاورزی ترمیرگاا مادی 

 سوخ 

 01/1 ونق  ارتباطا  و حم 

دفلر ف اوری اطالاا  و ارتباطا  . 0  دفلر متابرا . 9  دفلر پس . 2  ع  وق پس . 0

(ICTروسلایی )  1  دسلرسی ب  روزنام  و مجف . 6  دسلرسی امومی ب  ای لرن . 5 .

 آه  دسلرسی ب  ایسل اا راا. 1  امومیوسیفة نقفیة دسلرسی ب  
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 ها آوری داده روش جمع

 مسوک   و سردماری اموومی و نفوو   های  م ب  دادا وای  رو  کلابتان  ها آوری دادا رو  جم 

 بود.های اجرایی مرتبط  دسل ااهای  )مرکز آمار ایران( و دادا 0915

 ها یافته
 اثر مقیاس

م اطق روسلایی ج ووب آذربایجوان   در  توزی  خ ما بر داخص  ایر مقیا  تثییردر ای  بتش نلایج 

هوای   دواخص  همة ده  می نشان 5 با توج  ب  ج ول نلایج .ب  دس  آم ها  ب  تفکیک داخص غربی

دررسولان   در سطح میان ی  داخص آموزدی. ان  اایر مقیا  بود تثییرتح   توزی  خ ما  روسلایی

)بو  طوور    ضفری دام  چ   روسولا  و در سطح دش ،01111، در سطح دهسلان برابر با 05111برابر با 

برابور کواهش دادا    615آموزدی را  و تغییر مقیا  نلایج داخصاس   2190روسلا( برابر با  2 میان ی 

ضایی تغییر کردا اسو . در  دی ر ای  تغییر میان ی  با تغییر مقیا  واح های فهای  اس . در داخص

دهو    موی  برابر کاهش دادل  اس  ک  نشوان  515داخص کفی توزی  خ ما  روسلایی مق ار میان ی  

هوای   گذار بودا اس . مقو ار انحوراف مریوار دواخص    تثییرتغییر واح های فضایی در نلایج پژوهش 

مووران  آموارة  ی  از  . همچبا تغییر مقیا  کاهش دادل  اس  ،میان ی آمارة همان    ،خ ما  روسلایی

ده   می مارا نیز نشانآخ ما  روسلایی اسلفادا د  ک  نلایج ای  توزی  برای تحفی  ال وهای فضایی 

گذار بودا اس . با توجو   تثییرها  در نلایج ال وهای فضایی داخصتغییرا  مقیا  واح های فضایی 

داری ادر سطح مر و  1191برابر با  مق ار موران برای داخص آموزدی در سطح دررسلان، 9ب  ج ول 

در سوطح   در مقابو   .ای بودا اس  ده  ال وی توزی  خ ما  آموزدی خود  می دادل  ک  نشان رقرا

. اسو   ال ووی فضوایی تصوادفی    ةده و   نشان ک نزدیک د ا  1دهسلان و روسلا نلایج موران ب  ا د 

 عو ق هوا   دواخص هموة  ان بورای  زموون موور  آنلایج تغییر ال وی فضایی توزی  خ ما  روسلایی با 

بررسوی   از نلایج حاعو   .اس  مشتص مقیا  کامالً تثییرمورد بررسی های  داخصهمة در  ک  . می

متلف  نلوایج ملفواو  خواهو  دادو  کو  در اکثور       های  با مقیا  ا ال  توزیری خ ما  روسلایی

دوود   موی  ضوایی بیشولر  هر ق ر مقیا  واح های ف ،در واق  ب  ای  نکل  توج  نش ا اس .ها  پژوهش

 .ک   پی ا میی ترزیادفاعفة فضاهای جغرافیایی های  نلایج آن با واقری 
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 و روستا ،شهرستان، دهستاندر سطح  خدمات روستاییهای  شاخص اثر مقیاس بر نتایج تأثیر .3جدول 

 میانگین معیار انحراف مورانآمارة 
 متغیرها

 شهرستان دهستان روستا شهرستان دهستان روستا شهرستان دهستان روستا

 آموزدی 05111 01111 2190 01105 6115 5106 1191 1116 1115

 بر ادلی 011 9119 1110 619 5105 216 1191 1120 11196

 گاز، آب برق، 1100 1122 2106 910 9165 0121 -1111 1191 1100

 فره  ی 219 11092 1119 115 1191 1126 111 1112 1110

 سیاسی 2101 0112 1191 019 0121 1111 1121 1191 1115

 ارتباطا  911 9150 1111 011 9162 2190 1190 1110 1115

 مذهبی 1115 111 1101 1109 1191 1195 -1111 110 1111

 بازرگانی 0102 1110 1100 0101 1116 1151 1109 1109 1116

 ک  خ ما  91191 9111 6111 25159 06161 0011 1100 1101 1111
 

هوا   روسلاها( در نقش  ،)دررسلان، دهسلان ب  ی روسلاها بر اسا  واح های فضایی لایج سطحن

ا   ترادل فضایی در خ ما  روسولایی در   ده  در هر س  مقیا  می نشان نلایج .دود می مشاه ا

اموا ال ووی میوزان برخوورداری از      .وجوود دارد سطح روسلاهای م اطق ج وبی آذربایجوان غربوی   

 ک  با تغییر مقیا  واح های فضایی نلایج نیز تغییور  ایی در س  مقیا  ملفاو  اس خ ما  روسل

و در سطح روسلاها سو    فقط یک دهسلان دژ دررسلان داهی در  ،دهسلان در مقیا  مثالً، ک  . می

یوا   همی  یک دهسلان ،در مقیا  دررسلان ،ولی .ان  دادل قرار وضری  خوبی روسلایی در  ةخود

 ایو  نلوایج نشوان   دژ در وضری  برلری قرار ب یرد.  دررسلان داهی ک   ان  ااث د ابچ   روسلا 

 فضایی نیسل  .های  تر مقیا  خوبی برای تحفی  ده  واح های فضایی با مقیا  بزرگ می
 

 سطح ر ستا الگوی توزیع فضایی صدمات بهداشتی در
سطح  الگوی توزیع فضایی صدمات بهداشتی در

 دهستان
سطح  لگوی توزیع فضایی صدمات بهداشتی درا

 شهرستان
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سطح  درگاز  ،آب، برقالگوی توزیع فضایی صدمات 
 ر ستا

سطح  درگاز  ،آب، برقالگوی توزیع فضایی صدمات 
 دهستان

سطح  در گاز ،برق ،آبالگوی توزیع فضایی صدمات 
 شهرستان

   
 سطح در بهداشتی الگوی توزیع فضایی کل صدمات

 ر ستا

سطح  دربهداشتی  توزیع فضایی کل صدمات الگوی
 دهستان

سطح  در بهداشتی الگوی توزیع فضایی کل صدمات
 شهرستان

   
سطح  دربازرگانی الگوی توزیع فضایی کل صدمات 

 ر ستا

سطح  در بازرگانی الگوی توزیع فضایی کل صدمات
 دهستان

سطح  در بازرگانی الگوی توزیع فضایی کل صدمات
 شهرستان

   
سطح  در یارتباطاتالگوی توزیع فضایی کل صدمات 

 ر ستا

سطح  در یارتباطاتالگوی توزیع فضایی کل صدمات 
 دهستان

سطح  در یارتباطاتالگوی توزیع فضایی کل صدمات 
 شهرستان
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سطح  الگوی توزیع فضایی کل صدمات فرهنگی در
 ر ستا

سطح  ی درالگوی توزیع فضایی کل صدمات فرهنگ
 دهستان

سطح  الگوی توزیع فضایی کل صدمات فرهنگی در
 شهرستان

   
سطح  الگوی توزیع فضایی کل صدمات سیاسی در

 ر ستا

سطح  الگوی توزیع فضایی کل صدمات سیاسی در
 دهستان

سطح  الگوی توزیع فضایی کل صدمات سیاسی در
 شهرستان

   
 سطح شهرستان الگوی توزیع فضایی کل صدمات در سطح دهستان الگوی توزیع فضایی کل صدمات در ر ستاسطح  الگوی توزیع فضایی کل صدمات در

   
 اثر مقیاس بر توزیع خدمات روستایی تأثیر .5شکل 

 بندی منطقهاثر 

 ادوکال دوبوارا بوا اسولفادا از     موورد مطالرو    ةم طقو هوای   دهسلان ،ب  ی م طق برای نشان دادن ایر 

بو  دلیو  تغییورا  خیفوی کو  در       ب و ی  م طقو  د ن . با توج  ب  ای ک  ایر  ب  ی  طق مضفری  دش

ایرگوذاری آن   ةنحوو گوذار نیسو ، بورای ای کو      تثییرهوا   تقسیما  سیاسی کشور بر نلایج پژوهش

انحوراف مریوار    و نلایج میان ی  .ضفری دوبارا ترسی  د ن  دشب  دک  ها  مشتص دود، دهسلان
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نسوب  بو  ایور مقیوا  میوزان ایور        و بوود ضفری ملفواو    سطح دهسلان و دشموران در  ةآمارو 

 دوود کو    موی  مشواه ا  0. در جو ول  دبو ها کملر در واح های فضایی و تغییر نلایج آن ب  ی م طق 

  ولی میزان آن نسوب  .ضفری وجود دارد در سطح دهسلان و دشها  بی  نلایج داخصهایی  تفاو 

 .اس  ب  ایر مقیا  خیفی کملر

 ضلعی فرضی خدمات روستایی در سطح دهستان و ششهای  بر شاخص بندی منطقهاثر  تأثیر .0جدول 

 میانگین انحراف معیار موران
 ها شاخص

 دهستان ضلعی شش دهستان ضلعی شش دهستان ضلعی شش

 آموزدی 01111 01166 6115 016 1116 1100

 بر ادلی 9119 211 5105 016 1120 1190

 آب 1122 116 9165 9116 1191 1125

 فره  ی 11092 1109 1191 1100 1112 -1119

 سیاسی 0112 0110 0121 0101 1191 1120

 ارتباطا  9150 9192 9162 911 1110 1126

 مذهبی 111 1111 1191 1195 110 1100

 بازرگانی 1110 1161 1116 1115 1109 1102

 ک  خ ما  9111 91115 06161 06111 1101 1192

 

ضفری ب  عور  نقشو    دهسلان و دش ب  یِ خ ما  روسلایی در دو تقسی های  نلایج داخص

آموزدوی و   و ها، فقط س  دواخص بر ادولی   نقش  دبودن تر ا زیادب  اف   ،اس . البل  ا مآدرنیز 

ال وی توزی  خ ما  روسولایی   آب و برق همراا داخص ک  خ ما  روسلایی آوردا د ا اس .

بو  نسوب     ب  ی م طق مر اس  ک  ایر   انبای   .ن ا ضفری تا ح ودی دبی  دش در دک  دهسلان و

ب  طور کفی  ب  ی م طق بودا اس . اما برای ای ک  ایر ب  ایر مقیا  در نلایج واح های فضایی کملر 

0روی نلایج واح های فضایی نشان دادا دود، بوا اسولفادا از مو ل    
IDW،  ب و ی روسولاهای    سوطح

همچ وان کو  در    ،انجا  د  ک  نلوایج آن  ،مرزهای سیاسی  گرفلب ون در نرر  ،الر مورد مط ةم طق

نلایج  ،در واق  .با نلایج واح های فضایی تفاو  زیادی دارد ،دود می مشاه اها  داخصهای  نقش 

 ب  ی کردا اس .  موجود م طق  توزی  خ ما  را پر  های  م ل بر اسا  واقری 

                                                                                                                                                    
1. inverse distance weighting 
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آموزشی بر اساس الگوی توزیع فضایی صدمات 
IDW 

الگوی توزیع فضایی صدمات آموزشی در  احد فضایی 
 فرضی

 سطح دهستان الگوی توزیع فضایی صدمات آموزشی در

   
الگوی توزیع فضایی صدمات بهداشتی بر اساس 

IDW 

الگوی توزیع فضایی صدمات بهداشتی در  احد فضایی 
 فرضی

سطح  الگوی توزیع فضایی صدمات بهداشتی در
 دهستان

   
بر آب   برق   گاز الگوی توزیع فضایی صدمات 

 IDWاساس 

در  احد آب   برق   گاز الگوی توزیع فضایی صدمات 
 فضایی فرضی

سطح  در   گازالگوی توزیع فضایی صدمات آب   برق 
 دهستان

   
الگوی توزیع فضایی کل صدمات ر ستایی بر 

 IDWاساس 

ات ر ستایی در  احد الگوی توزیع فضایی کل صدم
 فضایی فرضی

سطح  الگوی توزیع فضایی کل صدمات ر ستایی در
 دهستان

   
 بر توزیع خدمات روستایی بندی منطقهاثر  تأثیر. 6 شکل
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 بااث سوگیری در نلوایج  ب  ی م طق زیادی ن اد ، خود  تثییربر نلایج  ب  ی م طق هرچ   نوع 

با دادل  یک یا چ   روسلایی ک  خو ما  بیشولری دارنو     )دهسلان(  نلایج یک واح  فضایی د .

بوا   خیفی از روسلاهای هموان واحو  فضوایی احلمواالً     ک  درحالی  دود می مطفوب نشان دادا کامالً

دوود.   موی  اس  ک  بااوث سووگیری در نلوایج    ب  ی م طق رو هسل   و ای  ایر   کمبود خ ما  روب

ک  ب ون توج  ب   ،IDWمان    ،دی رهای  ک  از م ل برای ح  ای  مشک  برلری  راهکار ای  اس 

 ک   ، اسلفادا دود. می ب  ی مرزهای واح های فضایی سطح توسر  یا توزی  خ ما  را پر  

 نتیجه

ب  ی ب  عور  واح های فضوایی در موضووااتی مان و  توزیو  خو ما ،       سطحاخیر های  در سال

 نلوایج ایو    بوودا اسو .   پژوهش رانداغ های  ثاز اه اف و بح...  و ،سطح توسر ، کیفی  زن گی

 آن بو  کو  کملور    ای نکلو  ریزان بودا اس . اما  گیران و برنام  تصمی  ی برایفضایی مریارهای  دادا

بوودا   ب و ی  م طقو  قرار گرفل  نلایج واح های فضایی بر ایر مقیا  و  تثییرتوج  د ا اس  تح  

 توابری  همیش  فضاییهای  دادا اسا  بر مطالر  گون  هر ةنلیجاوپ  داو هش ار دادا بود ک   اس .

ایر  توج  د ا اس . موضوعاما در ایران کملر ب  ای   .بود خواه  مطالر  مورد فضاییهای  واح  از

هوای   نشوان داد دادا  بر توزی  خ ما  روسلایی م اطق روسلایی ج ووب آذربایجوان غربوی    مقیا 

دهو    می نشان خ ما  روسلایینلایج ک  داخص  گیرن . می قرارها  تجمی  دادا تثییرفضایی تح  

 15/1 و روسلاها با مقو ار  ،16/1، دهسلان با مق ار 91/1موران برای دررسلان با مق ار  ةآمارمیزان 

ولوی   .ای بودا اسو   در سطح دررسلان کامالً خود  روسلایی ده  توزی  خ ما  می نشانبودا ک  

صادفی بوودا اسو .   داخص ک  خ ما  روسلایی ت توزی  یر ی دهسلان و روسلا   دی رودر سط

 11/01بورای دررسولان،    11/05همچ ی  نلایج میان ی  داخص ک  خ ما  روسلایی نیز با مق ار 

ده  تغییر مقیا  واح های فضایی کو  نلوایج توزیو      می برای روسلا نشان 90/2و  ،برای دهسلان

 ک  . می ایبا  را نیز همی  نلایجها  اخصخ ما  را تغییر دادا اس . میزان انحراف مریار د

گذار بودا اس  تثییر میان ی  و انحراف مریار و موران ةمارآاز لحاظ میزان  ب  ی م طق نلایج ایر 

  تغییر کردا اس ها  ماراآمیزان ای   ب  ی م طق با تغییر نوع و 
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فضایی و های  اسا  داداخود را بر های  ریزان اس  ک  برنام  برنام  رایب خیفی مرمی ةنکلای  

( و 2111) ده  . در همی  حال مور می تر انجا  بزرگهای  ویژا در مقیا  متلف  ب های  در مقیا 

برن  کو    می ک    ک  بسیاری از دررهای دنیا از بحران اطالاا  دقیق رنج می ( اذاان2111) مارتیز

فضایی بور اسوا    های  ی  نوع داداک  . با می تضری یر ؤمهای  سیاس  ةتوسرها را برای  آن  ق ر

و  برخوورداری از امکانوا    حسوط موواردی مان و  د اسوایی     .آوری دوود  ریزی جم  اه اف برنام 

ک   ا اس  ک   ای  ن ران .تر دارد خیفی کوچکهای  تر در مقیا  فقر نیاز ب  اطالاا  دقیقهای  پر  

ولوی تووجری بو  حساسوی  مقیوا        ،دو  با دقیقها  بر برنام و نرار  ها  ریزی و برنام ها  سیاس 

ایر مقیا  یوک اامو  اعوفی دو اخل       .نشود مشک  واح های فضاییفضایی با توج  ب  های  دادا

توان گفو    می ،بر اسا  نلایج ،دود می فضایی اسل لا های  د ا اس  ک  وقلی نلایج از روی نقش 

 توثییر ب  احلمال زیواد تحو    دود  می انجا  فضاسطح  ب  عور  واح های فضایی درمطالراتی ک  

فضوایی در  هوای   قرار دارن  و نلایج ای  تحقیقوا  اکثوراً از طریوق واحو      مشک  واح های فضایی

ایور مقیوا  و    توثییر هوا تحو     دوود کو  نلوایج آن    می متلف  روی نقش  نمایش داداهای  مقیا 

 نلوایج  بور  ب و ی   طق ممقیا  و در حقیق  ه ف ای  مطالر  نشان دادن ایر  .بودا اس  ب  ی م طق 

ها ب  عور  واحو های   نلایج آن ک هایی  با توج  ب  نلایج ای  تحقیق، پژوهش .اس  فضایی واح 

بای  در انلتاب مقیا  واح  فضایی با توج  ب  موضوع مطالر  دق  بیشولری  دود  می ارائ  فضایی

 توثییر  بو   . همچ وی  ک و   موی  یور تغی کامالًنلایج مطالرا   ،گیری با افزایش مقیا  ان ازا ،. زیراک   

تغییور مقیوا     وع مطالرو  از طریوق  با توج  ب  موضن امحققدود و  توج مطالرا  در  ب  ی م طق 

 توثییر  از ،IDWموران و  ةآمارمان    ،خودهمبسل ی فضاییهای  واح های فضایی و اسلفادا از م ل

 بکاه  . واح های فضایی بر نلایج ب  ی م طق  ایر مقیا  و
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 بعمنا
تحفی  توزی  خ ما  امومی با رویکرد ا ال  فضایی » .(0911)پور  دمسی اکبر افی  محم  ،احم ی

 و 19 ، عص0،   1 ، دریزی درری های جغرافیای برنام  پژوهش ،«موردی: درر بج ورد( ة)مطالر

11. 

توزیو   ریوزی راهبوردی    برنام » .(0911) لویی مر وی حاجی مسرود  م یری مر ی  محم امی  ،جرفی

،   09، د آمایش محیط، «(درر اهواز موردی: کالن ةخ ما  درری از م رر ا ال  فضایی )مطالر

 .011و  050 عص ،51

تحفی  فضایی او ال  اجلمواای در   ». (0911) خواا امی  مر ی  نژاد حاجی اجالل  محم افی ،خفیجی

 .022و  011 عص ،91،   01 د ،یا ریزی م طق  برنام  ،«درر تبریز با اسلفادا از تحفی  اامفی کالن

س جش ا ال  فضایی خو ما  اموومی در بوی     » .(0911) زادا یواالری افی دیوا  درریور ،روسلایی

 .010و  050 ، عص10،   20د  ،ریزی جغرافیا و برنام  ،«اسلان آذربایجان غربیهای  دررسلان

ی فضایی م اطق دورری دویراز   واکاو»( 0911)یغفوری  حسی   زادا حاجی فاض   محم هادی ،سلاون 

، 01، د تحقیقا  کاربردی افوو  جغرافیوایی   ،«از م رر ا ال  اجلماای با تثکی  بر خ ما  امومی

 .012 و 010 عص ،52  

بررسی توزی  خ ما  دورری  » .(0911) پورخسروانی محس   ریفاب ال اعغر افی  برزاد ،پور افی دی 

جغرافیوا و آموایش   ، «(دورر کرموان   ة واطق چرارگانو  مووردی: م  ةدر راسلای ا ال  فضایی )مطالر

 .90 و 05 ، عص90   ،1، د ای م طق  و درری

پراک ش توزیو  خو ما  اساسوی و     ةتحفیفی بر رابط» .(0911)دایان  حمی   لی ا ،آبادی زادا دول  افی

اسولان خراسوان   هوای   دررسولان : او ال  فضوایی )موورد    ةجمریلی با تثکی  بر نرریو های  داخص

 .91 و 01 ، عص96 ،  1 ، دای ریزی م طق  برنام  ،«رضوی(

هوای   س جش ا ال  فضوایی دررسولان  » .(0911)هومان  احم   رضایی ال ی  اسال   محم  ،فرد غفاری

ملووازن   ةقوانون اسولفاد  های  اسا  داخص آمایش سرزمی  )خراسان بزرگ( بر 1 ةم طقهای  اسلان

 .026و  019 ، عص2 ،  00 د ،اجلماای خراسانو  مطالرا  فره  ی ،«کشور

هوای   یکواربر  ییا ال  فضا  یس جش و تحف» .(0011) یداور الرا   یمحم  یسر   چ ور ،یمحم 

 ،59   ،00، د آموایش محویط  ، «( یو دو درر اردب ة: محال  م طقیمورد ة)مطالر یخ ما  درر
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 .66و  09 عص

اسلان اردبی  بوا  های  ی دررسلانیافل ی ع رل س جش توسر (. »0911) نوری سپی ا  رضا افی ،محم ی

، 0،   51(، د جغرافیوایی هوای   )پوژوهش  های جغرافیای انسوانی  پژوهش ،«رویکرد ا ال  فضایی

 .005و  62 عص

بررسوی او ال    » .(0911) حسو ی جفیفیوان   پرسولو   دکریانی محس   ترابی اهلل ذبیح  محم  ،نجارزادا

مطالروا  راهبوردی   ، «اسولان گفسولان  هوای   درمانی در دررسلان و بر ادلیهای  فضایی در داخص

 .210و  261 عص ،96 ،  01، د «()مطالرا  راهبردی جرانی د ن گذاری امومی سیاس 
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