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مقدمه

 سرزمین هر در جمعیت هایتحول و ترکیب ساخت، بر مستقیم یاثر که شودمی محسوب حیاتی وقایع از یکی ،ازدواج

 علوم در مقوله این .است علمی مختلف هایرشته و هاحوزه در پژوهش موضوع ،زناشویی وضعیت هایتغییر و الگو .دارد

 مقولة جغرافیا، علم در .دشومی مطالعه آن مانند و درمان و بهداشت اقتصاد، شناسی،روان خانواده، حقوق، اجتماعی،

 پردازدمی آن زمانی -فضایی هایتغییر و خانواده نظام و ازدواج عمومی الگوهای و رفتار ةمطالع به ازدواج، جغرافیای

 زودرسی دیگری و ازدواج فراگیری یکی: است مطرح اصلی موضوع دو ،ازدواج به مربوط هایپژوهش در. (2013 ،النذ)

 شدهانجام هایوهشپژ .دندار زمانی و فضایی هاییتغییر و ندنیست ثابت ،ازدواج ساختارهای و الگوها ایران در .ازدواج سن

 اندنهاده افزایشروبه ،فوق شاخص دو ،1365 سال در ،بانقال از پس که دهدمی نشان شاخص دو این هایتغییر ةزمین در

 اهمیت ،ایران جمعیتی هایویژگی کشف و بررسی در ،شاخص دو این ةمطالع .(1380 ،امانی) اندیافته کاهش سپس و

  .ددار بسیار

 جمعیت رشد و پویایی امر، این. شودمی محسوب جامعه سالمت و نسل تجدید برای تهدیدی ،ازدواج فراگیری کاهش

 ،دیگر سوی از .است جامعه سالخوردگی و فعال جمعیت و کار نیروی کاهش ،آن پیامد و سازدمی مواجه جدی چالش با را

 در ازدواج الگوهای .است هلأت وضعیت و شرایط از ثرأتم زیادی میزان به ،جامعه بهداشتی و روانی و روحی سالمت

. دپذیرمی ثیرتأ ...و اقتصاد فرهنگی، قومی، اجتماعی، مختلف لعوام از و نیست گونه یک به ایران مانند پهناوری سرزمین

 است ممکن هاتغییر این .است متغیر زمانی و فضایی نظر از بلکه نیست؛ ثابت اجتماعی هایپدیده سایر مانند درنتیجه،

 ةفرضی) اجتماعی -اقتصادی عوامل از ثرأمت هم و (فرهنگی /هنجاری ةفرضی) فرهنگی و قومی عوامل از ناشی هم

 اعظم بخش که ما کشور در کنیم کیدأت باید همچنین(. 1384 ،صادقی و شوازی عباسی) دنباش (هامشخصه همانندی

 خانواده ریزیبرنامه و سیاستگذاری لحاظ از ویژهبه زیادی اهمیت ،امر این ةمطالع ،دندهمی تشکیل جوانان را جمعیت

 در ناگواری اجتماعی و فرهنگی هایپیامد ،حوزه این در موجود هاینابسامانی و هامشکل و مسائل از بخشی زیرا ؛دارد

 اجتماع کالن سطح در ،شود مالحظه فرد در آنکه از بیش ،ازدواج آثار دیگر، بیان به .دردا پی در اجتماعی و فردی سطح

 توجه است، نظر مد جمعیت افزایش جمعیتی هایسیاست که حاضر درحال (.1387 ،همتی و احمدی) است مشاهده قابل

 ،زناشویی الگوهای و ازدواج هایویژگی زیرا است؛ برخوردار زیادی اهمیت از ،آن فضایی الگوهای و ازدواج هایویژگی به

 .(1386 ،محمد و اعظم) دارد شدهاثبات و مستقیم یاثر باروری بر

 از بهتری درک ،حوزه این در فضایی رفتار و الگوها کشف .دارد ملموسی فضایی هایتغییر ،ایران در هلأت وضعیت

 مدیریت و ریزیبرنامه به و دهدمی قرار اختیار در ایران جمعیت آتی هایتحول و پویایی و ازدواج فراگیری وضعیت

 شناخت و فضایی هایتغییرپذیری کشف دنبال به ،اکتشافی روش به ،مقاله این در .کندمی کمک خانواده ایمنطقه

 .است ازدواج جغرافیای هب طومرب هایحوزه در بعدی هایپژوهش بر ایمقدمه ،خود که هستیم فضایی الگوهای و روندها



نظریمبانی

 علل تبیین برای متعددی هاییهنظر .دارند نقش ازدواج الگوهای و سن زمانی، هایتغییر ازدواج، ةپدید در متعددی عوامل

 .است کرده ارائه گود ویلیام که است نوسازی ،حوزه این در مطرح هاینظریه از یکی .است شده ارائه هاتغییر این نتایج و

 توانمی میان آن از و دندار ثریؤم نقش زناشویی الگوهای در که است شده اشاره مختلفی عوامل به ،نوسازی ةنظری در

 .کرد اشاره شهرنشینی و زنان اشتغال شغلی، هایفعالیت و کار نیروی هایتغییر تحصیلی، هایفرصت گسترش به

 همراه .پذیردمی صورت هاییتغییر ،هعجام در و دارند قرار گذر مختلف مراحل در جوامع ،نوسازی هاینظریه اساسبر
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 و اقتصادی هایالزام ،دوره هر در .کندمی تغییر نیز زناشویی الگوی ،(توسعه مراحل) اجتماعی و اقتصادی هایتغییر با

 به ورود و شدنصنعتی ماقبل ةمرحل در ،مثال برای ؛است ازدواج الگوهای و خانواده تشکیل زمان ةکنندتعیین ،اجتماعی

 ؛است افراد اقتصادی آمادگی نبود ازدواج، در خیرأت اصلی علت .یابدمی افزایش مردان ازدواج سن صنعتی، ةمرحل

 زمان به (مستقل زندگی برای الزم امکانات دارکت) اقتصادی نظر از ،ازدواج برای افراد شدنآماده که صورت بدین

 در خانواده کنترل کمترشدن به توانمی را شدنصنعتی ابتدای در ازدواج سن افزایش دیگر، سوی از .دارد نیاز بیشتری

 این در .یابدمی بهبود بسیار اجتماعی رفاه سطح تسهیالت، و امکانات افزایش و کامل شدنصنعتی با .داد نسبت ازدواج

 یابدمی کاهش ازدواج سن ،همسرگزینی در افراد آزادی افزایش با همراه و شودمی ترآسان مستقل، زندگی تدارک حالت،

 (.1383 محمودیان،)

 و کاالها برای بازار دستمزد، اساسبر اشتغال ةتوسع با .است همراه تولید و کار اشکال در تغییر با ،توسعه مراحل

 دهدمی نشان پوراتبن .(2001 ،جیفاکرت) یابدمی تغییر نیز خانواده تشکیل از هدف و کندمی تغییر نیز رفاه و خدمات

 دست از را (داشته وجود سنتی جوامع در آنچه) خود یتضمین و پشتیبان ،انسانی نیروی تدارک نقش خانواده چگونه که

 دیگر نهادهای و سازمان به ،خانواده قدیمی کارکردهای از یبسیار نوسازی، جریان در (.1980 پورات،بن) است داده

 عنوانبه -خانواده ،درنتیجه و کندمی خویشاوندی ةشبک جایگزین را اجتماعی ةشبک کارکرد، تغییر این .شودمی واگذار

 از ایعمده بخش که معناست بدین فردگرایی .شودمی تحول دچار -است استوار فردگرایی بر که ایهسته واحد

 افراد خود دست به ازدواج، و خانواده تشکیل مورد در گیریتصمیم مانند ،خانواده اعضای زندگی به مربوط های تصمیم

 آن شدنعملی و گیریتصمیم فرایند شود،می تلقی خود سرنوشت بر افراد بیشتر کنترل که فردگرایی این .شودمی اتخاذ

 تحقق در خیرأت با ،نوسازی شروع ،رواین از .کندمی متحول -شدمی انجام خانواده سوی از که زمانی با مقایسه در -را

 نوع این در زیرا ؛اندبستههم ازدواج باالتر سنین با معموالً ،آزاد انتخاب با هایازدواج .است هماهنگ فردی هایتصمیم

 امور این انجام و است ازدواج شرف در فرد ةعهد رب ،ازدواج به مربوط هایالزام و هاهماهنگی از بسیاری ها،ازدواج

  (.1387 موحد، احمدی ؛1383 محمودیان،) است نیازمند بیشتری زمان به معموالً ،تنهایی به

 پدیده این طبیعی روند ،... و تحصیالت میزان جوانان، بیکاری و اشتغال وضعیت ازدواج، مورد در فرهنگی هاینگرش

 جامعه در ازدواج وضعیت بر مستقیم یریثتأ نیز جامعه جمعیتی ساختار که داشت توجه باید البته .کندمی اختالل دچار را

 به ،...(و قطعی تجرد افزایش ازدواج، سن باالرفتن) ازدواج الگوی به مربوط هایتغییر تبیین برای پژوهشگران .دردا

 آنان اقتصادی استقالل با همراه زنان تتحصیال افزایش خانواده، اقتصاد در زنان نقش افزایش شدن،صنعتی نظیر عواملی

 .(1390 ،مندگاری علی) کنندمی اشاره جوانان هایارزش و هانگرش در تغییر و

 در مردم ،دیدگاه این براساس .است اقتصادی ةنظری بر مبتنی ،ازدواج الگوی تفاوت ةزمین در دیگر ویکردر

 پذیرش با .ندادیگران با رابطه برقراری و انتخاب از خود سود حداکثررساندنبه ددرصد و هستند منطقی خود های انتخاب

 به را خود ازدواج یا مانندمی باقی دمجر ،آورند دستهب فعالیتی و شغل اینکه برای و رقابتی شرایط در زنان اصل، این

 اصل .هاستهزینه حداقل از بیشتر گیریبهره درصدد همواره انسان اقتصادی، ةنظری این در .اندازندمی خیرأت

 به تصمیم نظریه، این براساس .است نهفته انسان نهاد در ،شناختیروان و اجتماعی اقتصادی، هایپاداش وجوی جست

 زمان لطو در کنندهازدواج شخص دستاوردهای و هاهزینه ،آن در که است گذاریسرمایه گیریتصمیم نوعی ،ازدواج

 .شودمی گرفته درنظر ازدواج از حاصل عفمنا و هاهزینه عقالنی ارزیابی نظریه، این در .کندمی پیدا واقعیت

 در .باشد متفاوت است ممکن ،مختلف مناطق و روستایی و شهری جوامع در ازدواج، از حاصل سود حداکثررساندن به

 ،اردهایی قاسمی) بیندازند خیرأت به را خود ازدواج است ممکن تحصیل ةادام و کسب برای زنان مدرن، و شهری جوامع

 .(2003 ،لی ؛1998 ،فان ؛2006 ،یابیکو ؛1992 ،کوک ؛1973 بکر، ؛1386
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 این طبیعی روند ...و تحصیالت آینده، به امید جوانان، بیکاری و اشتغال وضعیت ازدواج، مورد در فرهنگی هاینگرش

 در ازدواج وضعیت بر ،مستقیم طوربه نیز جامعه جمعیتی ساختار که داشت توجه دبای البته .کندمی اختالل دچار را پدیده

 حتی و اجتماعی ،فرهنگی متغیرهای و جمعیتی ساختار تعاملی تأثیر بر ،نسبی اجماع ،حالاین با .گذاردمی تأثیر جامعه

  .(1387 احمدی،) است زنان ازدواج وضعیت در سیاسی



پژوهشروش

 :کندمی تقسیم دسته پنج به زناشویی وضعیت براساس را افراد متحد، ملل سازمان حیاتی، اطالعات ثبت نظام براساس

 ؛(نکردهازدواج هرگز) مجرد افراد .1

 ؛دارند همسر حاضر درحال که جمعیتی .2

 ؛اندنکرده ازدواج دوباره که گرفتهطالق افراد .3

 ؛اندنکرده ازدواج دوباره که بیوه افراد .4

  (.1389 مهاجرانی،) کنندمی زندگی یکدیگر از جدا ،قانونی طوربه که هسمر دارای افراد .5

 عمومی سرشماری در .شودمی ثبت زناشویی وضعیت به مربوط اطالعات ،مسکن و نفوس عمومی سرشماری در

 :تاس شده ثبت و آوریجمع زیر صورتبه ،زناشویی وضعیت به مربوط آمارهای ،1385 سال مسکن و نفوس

 ؛همسر دارای .1

 ؛فوت اثر بر همسربی .2

 ؛طالق اثر بر همسربی .3

 .نکردهازدواج هرگز .4

 و است شده استفاده روستایی قناطم مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج به مربوط هایداده از پژوهش، این در

 قالب در که است روستایی نقاط به مربوط ،شدهآوریجمع اطالعات .است آمده دستبه ازدواج شاخص ،آن براساس

 ةانداز و فرم آثار حذف دلیلبه ،منظم هایضلعیشش قالب در اطالعات تلفیق .اندشده تلفیق هم با ضلعیشش الگوهای

 در که است شده انتخاب علت این به گوششش شکل .است فضایی هایتحلیل در (اداری تقسیمات) فضایی واحدهای

 شعاع و همسایگی واحدهای میان ةفاصل برمبنای ماتریس ساخت .است شده استفاده جغرافیایی وزنی ماتریس از ،تحلیل

 .دهدمی پوشش را فضا سطح تمام و است ترنزدیک دایره به گوششش شکل که است پذیرفته صورت جووجست



1فضاییهایدادهاکتشافیتحلیل
ESDA 

 توصیفی شتربی ESDA فاهدا .است فضایی هایداده بر اکتشافی هایداده تحلیل بسط ،فضایی هایداده اکتشافی تحلیل

 مختلف هایفرضیه است ممکن الگوها کشف براساس .است فضایی الگوهای شناسایی و کشف دنبال هب و اثباتی تا است

 شناسایی شامل که است داده اکتشافی تحلیل عمومی اهداف بر عالوه ،اهداف این .شود بندیفرمول و گیرد شکل

 را هاداده در تصادفی هایویژگی توانمی اهداف، این براساس و ستهاداده در عالقه مورد یا معمول غیر الگوهای

 هاییآن ،مقاوم هایتکنیک .است مقاوم هایتحلیل و 2بصری هایتحلیل شامل ،ESDA هایتکنیک .داد تشخیص

 شامل بصری، هایتکنیک .یردپذنمی تأثیر معمول غیر کم تعداد یا کنندهگمراه مقادیر از چندان شاننتایج که هستند

                                                                                                                                                                              
1. Exploratory spatial data analysis (ESDA) 

2. Visualization 
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 همراهبه EDA شامل ESDA .دنشومی نقشه شامل ،ESDA در و شکل نمودار، مانند ترسیمی و گرافیکی ابزارهای

 یک در الگوها این .دارد خود در را مکانی هایهویت و توصیفی اطالعات فضایی هایداده که است فضایی های داده

 به نزدیک معموالً ،ESDA تکنیک نهایی کیفیت .دشونمی بررسی -دارند نقشه روی که جایی به توجه بدون -سطح

 .است اولیه هایداده ةساد تبدیل یا اولیه هایداده

 به تا دهدمی امکان تحلیلگر به ،هانقشه به دسترسی .کندمی بازی ESDA در یمهم نقش بصری، و ترسیمی نمایش

 ،نقشه از بخش این توصیفی مقادیر و اندگرفته قرار نقشه از بخش کدام روی ،مطالعه مورد موارد که دهد پاسخ الؤس این

 برای هاآن از استفاده امکان و ترندساده ،تحلیل برای معموالً ،بصری ابزارهای .گیرندمی قرار کجا در داده هایخالصه در

 بر کیدأت اینجا در .باشند داشته مشارکت داده در موجود هایدیدگاه کشف فرایند در تا دارد وجود محققان از وسیعی طیف

 .است ایارائه نمودارهای مقابل در علمی ةارائ و نمایش

 این (.1997 دیگران، و وایز) اندکرده ارائه ESDA در علمی نمایش برای را مفهومی یچارچوب ،راندیگ و وایز

 ،ESDA برای نظری مدل .است بصری ابزاری ارزیابی برای ومیمفه مدل و ESDA برای نظری مدل شامل چارچوب

 :شودمی ترسیم زیر صورتبه EDA برای نظری مدل روی

 1هموار + خام = داده

 غیر هموار ویژگی ،مورد این در .دارند اشاره داده پایگاه در توصیفی مقادیر از ایهمجموع به ،مدل هموار و خام عناصر

 ؛شودمی (هاچارک از ایمجموعه با شدهگیریاندازه) پراکنش و (میانه با شدهگیریاندازه) توزیع مرکز روند شامل فضایی

 در که است مواردی ،خام فضایی غیر هایویژگی .شودمی اخذ پالت باکس کمک با داده عمومی ةارائ که حال درعین

 کمک به بودنخام باالی سطح که است حالتی ،پرت هایداده .باشد نظر مد میانه مانند هموار عنصر از خاص ةفاصل هاآن

 .آیدمی دستهب پایینی یا باالیی چارک از فاصله

 ،شوندمی یافت نقشه روی موارد که جایی با ارتباط در همواربودن و خام ،مورد هر به مکانی مرجع شدناضافه با

 فضایی خصوصیت که است فضایی خودهمبستگی و فضایی روند شامل ،فضایی هایویژگی همواری .شودمی تعریف

 پرت واحدهای مانند (خاص یا) محلی هایویژگی شامل که -فضایی خام هایویژگی .هستند (نقشه کل یا) 2عمومی

 حتی یا کم یا باال مقادیر ،محلی فضایی بندیخوشه .دارد تفاوت بسیار ،همسایه مقادیر با که است مواردی -است 3فضایی

 هایزیرمجموعه ةهم که آید دستهب هاییروش از استفاده با است ممکن محلی خام هایویژگی .است گسسته خطوط

 .شود میشامل را داده ةشدتعریف

 و وایز .باشد آن دنبال به داده ةمجموع در است ممکن تحلیلگر که است چیزی آن تعیین ،مفهومی مدل این منظور

 ،اصلی کار دو اینجا در ،ندلکلو ةعقید به .برندمی کارهب بصری ابزارهای ارزیابی برای را کلولند مفهومی لدم ،راندیگ

 که -را ذهنی فرایند ،کلولند مدل .است دیگر کار سه انجام مستلزم خود که شودمی آماری نمودارهای خواندن به مربوط

 که است 4مرجع جداول ،فعالیت اولین (.1993 کلولند، ؛1985 کلولند،) کندمی بندیطبقه -شودمی اخذ خواننده ةوسیلهب

 ،کار این .شوندمی کدگذاری نمودار ةوسیلهب ،واقعیت به مربوط هایداده ،مورد هر برای و آوردمی دستهب نمودار از محقق

 مقدار تخمین) یابیدرون ،(محور یک به مورد هر ساختنمرتبط) 5اجمالی مرور :است زیر شرح به کار چند یا دو شامل خود

 با که است 6الگو ةمشاهد ،دوم ةمرحل (.کلید یک به نماد هر پیونددادن) مطابقت و (محور روی مئعال از مورد یک

                                                                                                                                                                              
1. Data = Rough + Smooth 

2. Global 

3. Spatial Outliers 

4. Table Lookup 

5. Scanning 

6. pattern perception 
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 و داده در الگوها شناسایی برای گراف روی شدهکدگذاری موارد از مرکب ژئومتری در و موارد از ایمجموعه

 شناسایی) 1کشف نمایشی، ابزار هر برای الگو ةمشاهد به مربوط کار سه .دشومی پردازش مفید اطالعات آوردن دست به

 ،(هاگراف این در موجود ژئومتریک قطعات و دهندمی نشان شدهاستفاده نمادهای با ارتباط در گرافیکی شی که چیزی آن

 های هداد براساس نامشخص فضایی واحدهای هایویژگی برآورد) تخمین و (ژئومتریک قطعات بندیگروه) 2ترکیب

 (.2000 هایننگ،) هستند (معلوم

 فضایی متحرک میانگین روش از ،روستایی نواحی همسر دارای جمعیت وضعیت فضایی الگوهای شناسایی برای

 ایسلسله ،زمان جای به مکان جایگزینی با که است زمانی سری هایمدل از گرفتهبر ،روش این .است شده استفاده

 صورتبه که دارد وجود اصلی مفهوم چند ،روش این در .رودمی کاربه الگوسازی در جغرافیایی هایمکان از پیوستههم به

 .شودمی اشاره هاآن به مختصر



جغرافیاییوزنماتریس

 قانون اولین براساس .شودمی استفاده فضایی وزن میانگین ماتریس از ،مکانی هایمدل بسط و محلی هایتحلیل برای

 هامکان ینب شباهت میزان ،فاصله افزایش با .دارند هم به بیشری شباهت ،هستند هم نزدیک که هاییمکان جغرافیا،

 هایروش .شودمی استفاده نظر مورد مکان روی فضایی واحدهای اثر میزان تعیین برای قاعده این از .یابدمی کاهش

 یا همسایه تریننزدیک k روش از ،پژوهش این در اما ،است شده معرفی جغرافیایی وزن ماتریس ةمحاسب برای متعددی

 تعیین ماتریس ةدرج ،جووجست هایآستانه و همسایه تعداد به توجه با ،روش این در .است شده استفاده KNN عبارتیبه

 ،45 ،60 ،75 ،90 ،105 ،120 ،135 ،150} شده گرفته درنظر متغیر فضایی وزن ،ماتریس ةدرج آثار تعیین برای .شودمی

30، 15، 6}= k1 با برابر فضایی واحد هر وزن و
𝑘⁄ برای جغرافیایی وزن ،مثال برای ؛است شده محاسبه k 6 مقادیر با، 

 :از است عبارت 30 و 15
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16 0 176
115 0 06715
130 0 0330

 

فضاییمتحرکمیانگین

 ،زمانی هایسری تحلیل ةزمین در کار .است شده گرفته زمانی هایسری هایمدل از ،فضایی متحرک میانگین ةاید

 ،منظور این برای .دهد سوق زمانی هایدوره از تعدادی شناسایی و هاسری سطوح ارزیابی سمت به را محقق است ممکن

 رایب (.2012 روتمن،) دشومی استفاده هاسری هموارسازی برای ،متحرک میانگین یا ساده میانگین مانند ابزارهایی از

 طی ةتغییرکنند سطح یا ساده صورتبه را هاسری عمومی سطوح بخواهد است ممکن تحلیلگر ،زمانی سری هموارسازی

 استفاده میانگین ةمحاسب در وزن عنوانبه داده هر از ،متحرک میانگین در .بپردازد متحرک میانگینی عنوانبه زمان

 در .رودمی پیش انتها تا و شودمی شروع معین یزمان از که است شده نهاده بنا مشابهی تعداد بر میانگین .شود می

 ةدرج مدل در ،شدهاستفاده هایهمشاهد تعداد .شودمی استفاده میانگین ةمحاسب برای مشاهده معینی تعداد از ،هرمرحله

 هایهمشاهد تعداد به توجه با .سازدمی هموار را نامنظم هاینوسان ،متحرک میانگین .شودمی شناخته 3زمانی سری

                                                                                                                                                                              
1. detection 

2. Assembly 

3. The order of the series 
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 یک هایداده از ،محاسبات در اگر مثال، برای ؛باشد سالیانه یا فصلی ،ماهانه هفتگی، هموارسازی است ممکن ،واردشده

 زمانی سری ةدرج به ،هموارسازی بسط .شودمی داده نشان هفتگی روند و شودمی حذف روزانه آثار ،شود استفاده هفته

 سطح و بدیامی گسترش هموارسازی سطح ،شود گرفته درنظر زمانی سری از باالتری هایهدرج اگر .دارد بستگی

  .(2000 یافی،) دیآمی دستهب هموارتری

 فضایی واحدهای برای را جغرافیایی وزنی میانگین توانمی زیر ةرابط کمک به ،جغرافیایی وزن ماتریس براساس

 (.2007 لوید،) دکر شناسایی
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پژوهشانجاممراحل

 :است شده طی زیر مراحل ،حاضر پژوهش انجام برای

 ؛یابیمسئله و نظری مبانی تدوین .1

 ؛MAUP اساسبر ضلعیشش ةشبک تولید .2

 ؛شبکه در اینقطه هایداده تلفیق .3

 ؛جغرافیایی وزن ماتریس تولید .4

 ؛فضایی متحرک میانگین ةمحاسب .5

 ؛کارتوگرافی و نقشه تولید .6

 .تفسیر و تحلیل .7

 تولید .است شده انجام اکسل و Matlab ، ARCGISافزارهاینرم کمک به ،آمار تحلیل و تجزیه و سازیمدل فرایند

 محیط در فضایی متحرک میانگین مدل کدنویسی ،ARCGIS افزارینرم محیط در اطالعات تلفیق ةپای هاینقشه

 .است هگرفت انجام اکسل محیط در نمودار ایجاد و ARCGIS در خروجی هاینقشه ،Matlab افزار نرم

 استان سطح دو در اطالعات .کردیم استفاده 1385 سال مسکن و نفوس سرشماری نتایج از پژوهش، این انجام برای

 را جمعیت دارای هایمکان ،روستایی نقاط سازیمدل برای .است شده تحلیل و تجزیه و آوریجمع روستایی نقاط و

 براساس را هاسازیشاخص سپس .کردیم ترکیب یکدیگر با منظم هایضلعیشش قالب در را نقاط این و کردیم انتخاب

 .دادیم انجام هاضلعیشش هایداده



هایافتهوبحث

ایرانهمسردارایجمعیتوضعیتبررسی

 نظر از ،مختلف مناطق بین ،ایران در .است فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مختلف عوامل از ثرأتم ،زناشویی هایویژگی

 هاینقشه و همسرداری الگوهای بر هاتفاوت این .دارد وجود فضایی هایتفاوت ،توسعه سطح و اجتماعی و اقتصادی

 بین در .پذیردمی تأثیر (روستایی -شهری) سکونت محل و جنس از هاتفاوت این .دگذارمی ثیرأت ایران در همسرداری

 ،(درصد 7/60) مازندران هایاستان به مربوط همسر دارای افراد تعداد بیشترین ،شهری مناطق در ،کشور هایاستان

 کهگیلویه هایاستان ،سطح ترینپایین در و است رضوی خراسان استان سپس و( درصد 4/58) یزد ،(درصد 0/59) گیالن

 ،روستایی مناطق در .دندار قرار (درصد 6/50) بلوچستان و سیستان ،(درصد 4/46) ایالم ،(درصد 0/48) بویراحمد و

 و دارند را هانسبت باالترین (درصد 2/58) رضوی خراسان و (درصد 3/58) گیالن ،(درصد 4/61) مازندران هایاستان
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 (درصد 2/48) بویراحمد و کهگیلویه و (درصد 6/47) خوزستان ،(درصد 0/44) ایالم هایاستان به مربوط ،نسبت کمترین

 0/4) ایالم ،(درصد 2/4) غربی آذربایجان هایاستان به مربوط ،روستایی و شهری مناطق بین تفاوت بیشترین .است

 و بویراحمد و کهگیلویه بلوچستان، و سیستان هایاستان به مربوط ،تفاوت کمترین و (درصد 9/4) کرمانشاه و (درصد

 .(1 نمودار) است رضوی خراسان

 نیز سال ده باالی سن در همسر دارای افراد نسبت در جنسیتی تفاوت ،روستایی و شهری مناطق میان تفاوت بر عالوه

 مشهودتر روستایی و شهری مناطق در ،تفاوت این و نیست برابر هم با مختلف مناطق در ازدواج فرصت ،درواقع .دارد اهمیت

 .دهدمی نشان کشور روستایی مناطق در را جنسیت برحسب همسر دارای جمعیت وضعیت میان تفاوت ،2 نمودار .است

 

 
روستاییوشهریمناطقدرهمسردارایسالدهباالیجمعیتدرصدةمقایس.1نمودار



 
جنسیتبرحسبروستاییمناطقدرهمسردارایسالدهباالیجمعیتدرصدةمقایس.2نمودار
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 6/60) تهران ،(درصد 7/61) مازندران هایاستان به مربوط ،همسر دارای زنان نسبت بیشترین ،روستایی مناطق در

 ،ترتیببه ،روستایی مناطق در همسر دارای افراد ،مردان گروه در .است (درصد 3/59) قم و (درصد 4/59) اصفهان ،(درصد

 دارای (درصد 9/56) شمالی خراسان و (درصد 8/57) رضوی خراسان ،(درصد 6/58) گیالن ،(درصد 1/61) مازندران

 کمترین دارای (درصد 7/46) کرمانشاه و (درصد 1/46) خوزستان ،(درصد 4/43) ایالم هایاستان و هانسبت باالترین

 1/111) تهران هایاستان .است توجه جالب روستایی نواحی در ،مختلف هایاستان در جنسیتی تفاوت .هستند میزان

 دارای زنان نسبت (درصد 0/107) سمنان خوزستان، اصفهان، کرمانشاه، ،(درصد 0/108) یزد ،(درصد 0/108) قم ،(درصد

 در و زن 111 ،تهران استان در همسر دارای مرد 100 هر برابر در ،عبارتیبه .دارند را مقدار باالترین ،مردان به همسر

 0/98) شمالی خراسان ،(درصد 7/97) بوشهر هایاستان در نسبت این .دارد وجود همسر دارای زن 107 ،یزد و قم استان

 در بوشهر استان در ،عبارتیبه .است معکوس (درصد 9/98) گیالن و (درصد 5/98) زنجان ،(درصد 3/98) گلستان ،(درصد

 .دارد وجود همسر دارای زن 98 ،همسر دارای مرد 100 هر برابر



کشورهمسردارایجمعیتفضاییهایاختالف

 هایشاخص ،آید وجودهب کشور سطح در همسر دارای جمعیت نسبت فضایی الگوهای از بهتری فضایی درک اینکه برای

 الگوهای ،5 تا 1 هاینقشه .است شده نقشه به تبدیل ،سکونت محل و جنس برحسب بیشتر و سال ده جمعیت نسبت

 تولید نیز همسرداری محلی هایشاخص ،آید وجودهب فضا از بهتری شناخت آنکه برای .دندهمی نشان را فضایی عمومی

 کشور روستایی مناطق در ازدواج فضایی الگوی تبیین برای فضایی روند هایشاخص از پژوهش، این در .است شده

 نشان کل و روستایی و شهری نقاط کیکفتبه را کشور در همسرداری وضعیت ،3 تا 1 هاینقشه .است شده استفاده

 استان در همسر دارای جمعیت نسبت .است کشور شمال از کمتر همسرداری نسبت ،کشور جنوبی بخش در .دهند می

 .دارد را نسبت کمترین نیز کشور شرق جنوب .است کشور مناطق سایر از باالتر ،تهران

 

  
1385همسردارایروستاییجمعیت.2ةنقش1385کشورکلهمسردارایجمعیت.1ةنقش
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 1385همسردارایشهریجمعیت.3نقشة

 

 را هاتفاوت این ،5 و 4 هاینقشه .دارد وجود کشور ازدواج الگوی در نیز جنسیتی تفاوت ،مکانی هایتفاوت بر عالوه

 کمترین و دندار را زنان ازدواج نسبت باالترین ،مازندران و تهران قم، اصفهان، یزد، رضوی، خراسان .دنسازمی منعکس

 خوزستان، بویراحمد، و کهگیلویه هایاستان) کشور غربی جنوب هایبخش به متعلق نیز سرمه دارای جمعیت نسبت

 ،گیالن و مازندران و رضوی خراسان .است متفاوت روستایی مردان مورد در الگو این .است (کرمانشاه و لرستان ایالم،

  .شودمی تکرار اینجا در مردان به مربوط الگوی ،نسبت کمترین نظر از اما ند،دار را نسبت باالترین

 

  
1385(مرد)همسردارایروستاییجمعیت.5ةنقش1385(زن)همسردارایروستاییجمعیت.4ةنقش

 

 دارای فضا که داشت توجه باید سویی از .دهدنمی نشان را فضایی هایتفاوت جزئیات و است کلی ،اشاره مورد الگوی

 هایمقیاس در هاتغییر این تحلیل برای .دارد وجود متفاوت روندی و الگو ،مقیاس و سطح هر در و است مراتبسلسله

 تشخیص توانمی ازدواج فضایی هایتغییر روند در الگو دسته دو .است شده گرفته درنظر متفاوت تعمیم سطوح ،مختلف
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 عمومی روندهای ،k مقادیر افزایش با ولی ،است شناسایی قابل ترکوچک k مقادیر در که است محلی روندهای یکی .داد

 تعمیم سطح ،پنجره ةانداز تغییر با که یابدمی انعکاس 1فضایی متحرک ةپنجر ةنظری ،مدل این در .است شناسایی قابل

 در .است استان سطح مطالعه، مقیاس یک .دید فضا سطح در را متفاوت الگویی توانمی آن طریق از و کندمی ریتغی

 .دهدمی ارائه را عمومی الگوی و دارد وجود فضایی هایاختالف و هاتفاوت ،ملی سطح مانند ،کشور هایاستان سطح

 .است شده گرفته درنظر خردتری سطح کرد، مدل بهتر را هاتغییرپذیری بتوان آنکه برای



ایرانروستاییمناطقهمسردارایجمعیتنسبتفضاییالگوهایمحلیهایتحلیل

 تحقیق این در .یابدمی تغییر فضایی الگوهای تحلیل برای بیشتر ةهمسای تعداد درنظرگرفتن یعنی ،K مقدار افزایش با

 .اندشده انتخاب 1 ةدرج همسایگان ضلعیشش شکل به توجه با که است شده گرفته درنظر 6 با برابر k سطح ینترپایین

 شرق شمال و شمال سمت به ،مرکزی بخش بیشتر .ستباال آن در ازدواج نسبت که دارد وجود پهنه چند ،سطح این در

 در که -استان سطح عمومی الگوی با الگو این .یابدمی انتشار غربی شمال سمت به آن از شاخه یک و شودمی منتشر

 افزایش تعمیم سطح ،همسایگی ةدرج و k مقدار افزایش با .است ترجزئی و متفاوت کامالً -شدمی دیده 3 تا 1 هاینقشه

 .اندگرفته یبیشتر فضایی انسجام هاپهنه ،سطح این در .است شده گرفته درنظر 15 با برابر k مقدار ،7 ةنقش در .یابدمی

 و گیردمی شکل تریگسترده هایپهنه .است شده هاآن جایگزین ترعمومی روندهای و اندرفته میان از خردتر روندهای

 شکل ملی سطح در عمومی روندهای و یابندمی تعمیم هاداده ،105 به k مقدار افزایش با .شوندمی حذف محلی هایپهنه

 ،150 و 135 به k مقدار افزایش با و یابدمی امتداد غربی جنوب و جنوب به شرق شمال از روند ،15 ةنقش در .گیردمی

 دچار -بود گرفته شکل قبلی k مقادیر در که -را عمومی روند و کندمی رخنه جنوب سمت به ازدواج باالی نسبت ةپهن

 .کندمی اختالل

  
همسردارایجمعیتنسبتهایتغییرفضاییروند.6ةنقش

 =6kبراساسروستایی

همسردارایجمعیتنسبتهایتغییرفضاییروند.7ةنقش

=15kبراساسروستایی

                                                                                                                                                                              
1. Spatial Moving Window 
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همسردارایجمعیتنسبتهایتغییرفضاییروند.8ةنقش

 =30kبراساسروستاییمناطق

دارایجمعیتنسبتهایتغییرفضاییروند.9ةنقش

=45kبراساسروستاییمناطقهمسر

 

  
دارایجمعیتنسبتهایتغییرفضاییروند.10ةنقش

 =60kبراساسروستاییمناطقهمسر

دارایجمعیتنسبتهایتغییرفضاییروند.11ةنقش

=75kبراساسروستاییمناطقهمسر
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دارایجمعیتنسبتهایتغییرفضاییروند.12نقشة

 =90kبراساسروستاییمناطقهمسر

دارایجمعیتنسبتهایتغییرفضاییروند.13ةنقش

=105kبراساسروستاییمناطقهمسر

 

  
همسردارایجمعیتنسبتهایتغییرفضاییروند.14ةنقش

 =120kبراساسروستاییمناطق

جمعیتنسبتهایتغییرفضاییروند.15ةنقش

=135kبراساسروستاییمناطقهمسردارای
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همسردارایجمعیتنسبتهایتغییرفضاییروند.16ةنقش

=150kبراساسروستاییمناطق

فضاییروندهایمعیارانحرافهایتغییرالگوی.3نمودار

 

 افزایش با ،شودمی دیده شکل در که طورنهما .دهدمی نشان را k تغییر با معیار انحراف هایتغییر الگوی ،3 نمودار

k، شودمی کمتر هاتغییر و یابدمی کاهش معیار انحراف مقدار. 



گیرینتیجه

 نسل بازسازی و جمعیت پویایی و رشد .شودمی محسوب جامعه هر مهم هایمشخصه از یکی ،همسر دارای جمعیت

 الگوهای نتایج و عوامل ةزمین در متعددی هایتئوری .شودمی تعیین آن هایویژگی و همسرداری الگوهای اساسبر

 هایروش از پژوهش، این در .کرد مشاهده فضا سطح در توانمی را هانظریه این انعکاس .است شده ارائه همسرداری

 نواحی در همسرداری فضایی الگوهای کشف ،اصلی هدف .است شده استفاده ESDA فضایی هایداده اکتشافی تحلیل

 همسر دارای جمعیت جغرافیایی هاینقشه بررسی .دهد پوشش را ایران ازدواج جغرافیای از بخشی تا است ایران روستایی

 .دنکنمی تبعیت خاصی فضایی الگوی و نظم از بلکه ؛نیستند تصادفی الگوها این که دهدمی نشان ایران روستایی نواحی

 ،کشور شمالی و مرکزی هایبخش که دهدمی نشان استان سطح در همسر دارای جمعیت فضایی الگوهای هاینقشه

 نسبت این ،کشور جنوبی بخش در اما د،ندهمی اختصاص خودبه را همسر دارای بیشتر و سالهده جمعیت نسبت باالترین

 شمال بین همچنان) است ثابت (2 ةنقش) روستایی و (3 ةنقش) شهری مناطق در تقریباً الگوها این (.1 ةنقش) است پایین

 ،مدل این در .دارد وجود همسرداری الگوی ةزمین در فضایی -جنسیتی هایتفاوت اما ،(دارد وجود اختالف کشور جنوب و

 ،کشور شمالی و مرکزی هایاستان در همسر دارای جمعیت نسبت اما ،است ثابت همچنان جنوب و شمال الگوی

 نسبت کمترین همواره خوزستان، ،کشور غربی جنوب هایاستان فضایی هایمدل تمام در .دارد را میزان باالترین

  .دارد را همسرداری

 از ،فضایی روندهای و الگوها کشف برای .است توجه جالب نیز فضایی روندهای کشف ،عمومی الگوهای این کنار در

 مختلف هایهدرج با ،فضایی متحرک میانگین به مربوط هایهمحاسب .است شده استفاده فضایی متحرک میانگین

 هایمدل بسط برای .دارد را خود خاص هایویژگی ،سطح هر که است مراتبیسلسله دارای فضا .است شده گیری اندازه

 به مربوط هاینقشه بررسی .است شده گرفته درنظر متغیر NN ةهمسای تریننزدیک هایهمحاسب در k مقدار ،فضایی
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 را k=6 مقدار با فضایی روند ،6 ةنقش .گیردمی شکل یخاص محلی الگوی ،سطحی هر در دهدمی نشان فضایی الگوهای

 از ایمجموعه زیرا ؛یافت تواننمی مشخصی فضایی الگوی ،شودمی دیده نقشه این در که طورهمان .دهدمی نشان

 در .گیردمی شکل محلی هایلکه و کندمی تغییر فضایی الگوهای ،k مقدار افزایش با .است گرفته شکل محلی الگوهای

 جنوب مرکزی، بخش در محلی هایلکه این .شوندمی تربزرگ و ترواضح محلی هایلکه ،15 به k افزایش با ،7 ةنقش

 هاینقشه در .یابندمی ترعمومی روند و شوندمی ترواضح هالکه ،k مقدار افزایش با گیرند؛می شکل شرقی جنوب و غربی

 به و ستباال نمرات ،مرکزی بخش در .شوندمی تبدیل عمومی روندهای به هالکه ،آن از بعد ویژههب و 45 با برابر k با

 تریمالیم شیب ،شرق شمال سمت به و است تندتر جنوب سمت به روند این .شودمی کاسته نسبت این از اطراف، سمت

 و محلی هایتحول اما ،است باقی همچنان عمومی روند که دارد آن از حکایت ،قبلی هاینقشه با الگوها این انطباق .دارد

 .دید توانمی آن در را جزئی

 براساس بلکه نیست؛ خاص ایفرضیه رد یا اثبات دنبال به ،شد اشاره که گونههمان و است اکتشافی ،حاضر پژوهش

 فضایی هایتحول دادننشان و روندها و الگوها کشف دنبال به بیشتر ،ESDA مکانی هایداده اکتشافی تحقیق روش

 فرهنگی و قومی اقتصادی، جمعیتی، هایویژگی از که شناختی و شد ارائه ازدواج مورد در که هاییهنظری به توجه با .است

 با است ممکن بخش هر بلکه ؛کنندنمی توجیه را ازدواج الگوی هایویژگی تمام هانظریه این ،دارد وجود ایران روستاهای

 عرب، اقوام سکونت محل ،ایران غربی جنوب هایبخش .پذیرد تأثیر اجتماعی یا اقتصادی عوامل از ،هاییضعف و شدت

 ،باشد باالتر همسر دارای جمعیت نسبت که رودمی انتظار بخش این در ،اجتماعی هایهنظری براساس و است کرد و لر

 .است حاکم کمتر شدت با حالتی چنین نیز کشور شرقی جنوب در .ددار را همسر دارای نسبت کمترین بخش این ولی

 در و ژرفانگر تحقیق روش براساس تا است اجتماعی علوم نامتخصص ترعمیق هایمطالعه مندنیاز ،زمینه این در پژوهش

 .بپردازند مسئله تبیین به ،اجتماعی هایهنظری قالب
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