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ABSTRACT
Fertility is one of the basic processes of the population that has an important effect on the dynamics
and change of population structure. The declining burden is a global phenomenon; in the past decades,
developed countries and today many developing countries are experiencing it, and in Iran, the overall fertility rate has reached less than the replacement level. Estimation of fertility rate in rural areas is mainly
affected by population size and space unit size. Therefore, estimating fertility rates and mapping them
in small and sparsely populated geographical areas is challenging. This study aims to accurately estimate
and identify spatial patterns of fertility in rural areas using spatial smoothing methods for 2016 and 2011.
Experimental Bayes and spatial Bayes smoothing methods were used to analyze the data. While the
average GFR of 2011 and 2016 are 51.1 and 71.6 (children per 1000 women), respectively, the findings
show that spatial smoothing methods, especially the experimental spatial Bayesian method, have good
efficiency in estimating fertility in small areas. Adjusting the fertility rate in densely populated areas is less
and in sparsely populated areas it makes a significant adjustment. The results also show the occurrence
of high rural fertility in less developed border areas (southeast, east and south) and the spread of low
rural fertility from north to south and then the central and western villages. The persistence of low fertility in most of the rural areas is causing serious challenges in the economic, social and political spheres.

Copyright © 2022, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

F

1. Introduction
ertility is one of the basic processes of
a population that has an important impact on the dynamics and structure of

the population. Fertility decline is a global phenomenon;
in the past decades, developed countries and today many
developing countries are experiencing it. In Iran, the total
fertility rate (TFR) has fallen below the replacement level.
However, the fertility gap between urban and rural areas
in the country has been minimized and the convergence
of fertility behaviors in urban and rural areas in the coun-
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try is remarkable. Mapping and estimating fertility rates
in small and sparsely populated geographical areas is
challenging because estimating fertility rates in rural areas
is mainly affected by population size and space unit size.
One way to improve the quality of estimates in such cases
is to use spatial smoothing techniques. The main purpose
of this study is to identify and explore local spatial patterns of fertility, as well as accurate estimation of fertility
in rural areas. To calculate the instability of fertility rate in
small areas, the methods of empirical Bayes and spatial
empirical Bayes are applied to the general fertility rate
and the results are compared.

2. Methodology
The present study is applied in terms of purpose and exploratory-descriptive in terms of method. In this research,
the data related to the results of the census of population
and housing were used.
The period is from 2011 to 2016; the spatial scale in
the analysis is the county. There are various measures
to assess fertility at the micro-level (normal population
growth, crude birth rate, general fertility rate, age-specific
fertility rate, total fertility rate). Due to the importance of
the general fertility rate (GFR) and its study for socioeconomic policies, this index has been used in this study
and the formula for calculating it is as follows:
GFR=

B
×1000
PF (15-49 )

B is the number of annual births and P ̅ _F (15-49) is
the average number of women of childbearing age in that
community (women 15-49) in that year.
To perform and extract maps related to spatial smoothing, empirical Bayes and spatial empirical Bayes methods
have been used. The mentioned models are performed in
ArcGIS, GeoDa and the maps are prepared in Illustrator.

3. Results
The results of the general fertility rate for 2011 show
obvious differences. The mean and median values have
increased significantly, they have increased from 51.1 and
48.6 in 2011 to 71.6 and 69.9 in 2016, respectively.
The smoothed maps show that after adjusting the rates,
the intensity of spatial changes in the general fertility rate
has somewhat decreased. Therefore, generating maps using the same data set but different smoothing methods can
lead to different spatial patterns. The Moran method was
used to compare the raw rate and the smoothed rate and
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also to investigate the effect of Empirical Bayes and Spatial Empirical Bayes methods. The comparison of global
Moran results shows that the Moran index in the Spatial
Empirical Bayes method has increased, compared to the
raw rate and the Empirical Bayes. Therefore, it can be said
that after the implementation of smoothing, the degree of
spatial dependence and similarity of GFR values in adjacent rural areas has also increased. Also, maps smoothed
by the Spatial Empirical Bayes method provide a better
understanding of the spatial pattern of the general fertility
rate and eliminate the effect of demographic differences.
The results show that mainly border rural areas, especially
the southeast, east, northeast, south and southwest have
higher general fertility rates and can be considered as hot
spots.

4. Discussion
Spatial smoothing methods, especially the Spatial Empirical Bayes method, are effective in estimating fertility
in small areas. Most sparsely populated areas provide an
extreme estimate of the fertility rate, which causes spatial
heterogeneity at fertility levels to be poorly demonstrated.
Therefore, the use of smoothing methods can provide
an accurate estimate of fertility rates in rural areas. The
smoothed fertility map also provides a more accurate visual representation of the spatial fertility pattern and thus
identifies areas that need intervention. The results of spatial smoothing methods showed that the rate of fertility
adjustment was lower in densely populated areas while
it makes significant adjustments in sparsely populated areas.

5. Conclusion
The findings of this study show that large parts of rural
areas are experiencing low fertility. The continuation of
such a trend, which leads to an aging population, can be a
serious challenge to the sustainability of rural areas. One
of the prominent features of fertility in rural areas is the
prevalence of high fertility in less developed marginal and
border rural areas (especially southeast, east and south).
Also, the low fertility trend of the village has spread more
from north to south than the central and western counties.
What has been done in this research provides a suitable
scientific and accurate basis for further fundamental research in the field of rural fertility and development.
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کلیدواژهها:

نرخ باروری ،هموارسازی
فضایی ،بیز تجربی فضایی،
خودهمبستگی فضایی،
نواحی روستایی

باروری یکی از فرایندهای اساسی جمعیت است که تأثیر مهمی در پویایی و تغییر ساختار جمعیت دارد .کاهش باروری پدیدهای جهانی
است؛ در دهههای گذشته ،کشورهای توسعهیافته و امروزه بسیاری از کشورهای درحالتوسعه آن را تجربه میکنند و در ایران نرخ باروری
کلی به کمتر از سطح جانشینی رسیده است .برآورد نرخ باروری در نواحی روستایی عمدتاً متأثر از اندازه جمعیت و اندازه واحد فضایی
است .به همین دلیل برآورد نرخ باروری و تهیه نقشه در مناطق جغرافیایی کوچک و کمجمعیت چالشبرانگیز است .این پژوهش با هدف
برآورد صحیح و شناسایی الگوهای فضایی باروری نواحی روستایی با استفاده از روشهای هموارسازی فضایی برای سالهای 1395و1390
انجام شده است .برای تحلیل دادهها از روشهای هموارساز بیز تجربی و بیز تجربی فضایی استفاده شد .درحالیکه میانگین  GFRسالهای
 1390و  1395به ترتیب 51/1و ( 71/6فرزند به ازای هر  1000زن) است ،یافتهها نشانمیدهد که روشهای هموارسازی فضایی و
بهویژه روش بیز تجربی فضایی در برآورد باروری در مناطق کوچک کارایی مناسبی دارد بهطوریکه میزان تعدیل نرخ باروری در مناطق
پرجمعیت ،کمتر و در مناطق کمجمعیت تعدیل قابلتوجهی را ایجاد میکند .نتایج همچنین وقوع باروری باالی روستایی در نواحی مرزی
کمتر توسعهیافته (جنوب شرق ،شرق و جنوب)و گسترش روند باروری پایین روستایی از شمال به جنوب و سپس روستاهای مرکزی و
غربی را نشانمیدهد .تداوم باروری پایین در بخش عمدهای از نواحی روستایی ،کشور را با چالشهای جدی در حوزه اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی روبهرو میکند.

مقدمه
امروزه بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه در حال
تجربه باروری پایین و بسیار پایین هستند .تداوم نرخ باروری زیر
جانشینی ( )2/1چالشهای زیادی را ایجاد میکند (Uijtdehaag,
) .2017:6همچنین اگر باروری به سطح معینی(مکدونالد این
آستانه را حدود  1/5فرض میکند) کاهش یابد جامعه وارد تله
باروری پایین میشود ) .(Lutz & Skirbekk, 2005:700کشور ما
نیز در دهههای اخیر پدیده باروری پایین را تجربه میکند .به
دلیل آثار و پیامدهایی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،و امنیتی
که باروری پایین دارد ،این مسئله موردتوجه سیاستگذاران و
محققان حوزههای علمی مختلف قرار گرفته است .در سال ،1345
نرخ کلی باروری  7/7بود و در سال  1390با کاهش شدید به 1/8
رسید .بر اساس نتایج سرشماری سال  1395نرخ کلی باروری

به 2/01فرزند افزایش ) (Razeghi-Nasrabad et al., 2020و در سال
1398مقدار به  1/8کاهش یافت ) .(Abbasi-Shavazi, 2020طبق
آمار سطح باروری در مناطق روستایی باالتر از مناطق شهری
است ،با این حال فاصله میزان باروری بین مناطق شهری و
روستایی در کشور به حداقل رسیده و همگرایی رفتارهای باروری
در مناطق شهری و روستایی در کشور قابلتوجه است (Abbasi-
) .Shavazi & Hosseini-Chavoshi, 2013بهطوریکه میزان باروری
در مناطق روستایی نیز به سوی باروری پایینتر از حد جانشینی
حرکت کرده است .در دوره  5ساله  1385 -1390میزان باروری
کل در مناطق شهری حدود  1/7و در مناطق روستایی  2/3را
نشان میدهد .بنابراین میتوان گفت کاهش باروری در مناطق
روستایی شدیدتر از مناطق شهری بوده است (Abbasi-Shavazi et
) .al., 2009: 54با کاهش نرخ باروری ،شناسایی و کشف الگوهای
فضایی باروری از اهمیت باالیی برخوردار است (Mojica et al.,
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) .2019اما غالباً این نوع اطالعات به دالیل بوروکراتیک فقط
بهصورت منطقهای در دسترس هستند .همیشه مرزهای سیاسی
مناطق ایدئالی برای جمعآوری داده نیستند ،چرا که بخش بزرگی
از دادههای منطقهای از یک پایهای که خودش تغییرپذیر است
شمارش و این ویژگی پایه نابرابر از منطقهای به منطقه دیگر،
منجر به واریانسهای نابرابر میشود .بهمنظور مقایسه مناطق
به لحاظ فضایی ،باید حد مجاز برای تغییرپذیری فضایی ناپایای
نرخها 1ایجاد شود ) .(Cressie, 1992تهیه نقشه و برآورد نرخ باروری
در مناطق جغرافیایی کوچک و کمجمعیت چالشبرانگیز است.
زیرا برآورد نرخ باروری در مناطق روستایی عمدتاً متأثر از اندازه
جمعیت ) (León-Gómez et al., 2019و اندازه واحد فضایی است.
در مناطق جغرافیایی کوچک تعداد موالید اندک است بهطوری
که برآوردها میتواند بیثبات یا غیرقابلاعتماد باشد بهخصوص
در مناطق کمجمعیت موالید اندک میتواند به تغییر بزرگ در
برآورد نرخ باروی منجر شود زیرا نرخ باروری واریانس باالتری
را نشان میدهد .همچنین نرخهای خام باروری میتواند وجود
الگوهای فضایی در داده را پنهان کند ،به خصوص اگر نرخها بر
اساس جمعیتها با اندازههای بسیار متفاوت باشند .هنگام کار
با دادههای تجمیع شده 2به دلیل تغییرپذیری نرخهای محلی
برآوردشده ،اگر جمعیت یا تعداد متولدین نسبتاً کوچک باشند و
بهصورت پراکنده توزیعشده باشد ،نرخ برآوردشده دقیق نخواهد
بود ) .(Erdogan et al., 2103یکی از راهکارهای بهبود کیفیت
برآوردها در چنین مواردی استفاده از تکینکهای هموارسازی
فضایی است .در این رابطه ،انواع روشهای هموارسازی فضایی
ارائه شده است ) .(Zewdie, 2014هدف روشهای هموارسازی
حذف یا حداقلسازی نویز از طریق ترکیب اطالعات همسایه
به شیوه انعطافپذیر است .وقتی اطالعات همسایگان جغرافیایی
گنجانده میشود ،اطالعات مربوط به منطقه بهطور مصنوعی
متورم میشود .این امر ثبات بیشتری را برای منطقه خاص و
همچنین بین مناطق فراهم میکند ).(Cramb et al., 2016
همچنین دادههای هموارشده میتواند تفاوتهای فضایی نرخهای
ناشی از جمعیت کم را کاهش دهد و تضمین میکند که نتایج
با قانون اول جغرافیا مطابقت بیشتری دارد ).(Wang & Gao, 2020
هموارسازی نه تنها نمایش بصری بهتری در مقایسه با نرخ خام
ارائه میدهد بلکه همچنین برای یافتن ناخوشههای واقعی به کار
میرود ) .(Zhang et al., 2014بنابراین نقشه هموارشده باروری یک
ابزار تحلیلی کارآمدی است که پس از حذف نویز تصادفی ،مناطق
با نرخهای باال یا پایین را نشان میدهد .روشهای هموارسازی
در زمینههای مختلف از جمله نرخ بیماری ;(Beroll et al., 2007
) ،Goovaerts, 2005نرخ وزن کم هنگام تولد )(Alam et al., 2019
نرخ مرگومیر ) ،(Alexander et al., 2017نرخ مرگومیر نوزادان
) (Gemperli et al., 2004نرخ جرم ) (Law et al., 2014و غیره به

کار رفته است ،اما در حوزه باروری کمتر موردتوجه قرار گرفته
است .هدف اصلی این پژوهش شناسایی و کشف الگوهای فضایی
محلی باروری و همچنین برآورد صحیح از باروری در مناطق
روستایی است .در این پژوهش برای محاسبه بیثباتی نرخ باروری
در مناطق کوچک ،روشهای هموارسازی بیز تجربی ،بیز تجربی
فضایی و نرخ فضایی بر روی نرخ باروری عمومی اعمال و نتایج
مقایسه میشوند .این پژوهش به دنبال پاسخگویی به دو سؤال
اصلی است؟  )1تفاوتهای منطقهای و فضائی در الگوهای فضائی
نرخ باروری روستایی چگونه است؟  )2کدامیک از روشهای
هموارسازی فضائی برآورد صحیح و قابلاعتمادی از نرخ باروری
روستایی ارائه میدهد؟ پاسخ به این دو سؤال و شناسایی الگوهای
فضایی باروری مناطق روستایی در تصمیمگیری و سیاستهای
جمعیتی و همچنین شناسایی نواحی روستایی که نیازمند مداخله
هستند مفید خواهد بود.

مروری بر ادبیات موضوع
مبانی نظری

تغییر و تحوالت جمعیتی متأثر از مؤلفههای باروری ،مرگومیر
و مهاجرت است ،و همواره آن را از مؤلفههای اصلی تغییر جمعیت
برشمردهاند ) .(Poston & Micklin, 2005تحلیل باروری در مناطق
روستایی برای درک بهتر تغییرات جمعیتی بسیار مهم است
) .(Lerch, 2018یکی از دالیل اصلی درک تغییرات الگوهای فضایی
و زمانی باروری این است که تغییرات آینده در جمعیت مناطق را
نشانمیدهد ) .(Plowright, 2014همچنین انگیزه این توجه ناشی
از پیامدهای مهم و گسترده باروری و تغییر نرخ باروری است.
تداوم باروری پایین و زیر سطح جانشینی پیامدهای نامطلوبی را
بهویژه برای مناطق روستایی به دنبال خواهد داشت و مستقیم و
غیرمستقیم بر روی ابعاد مختلف جامعه روستایی تأثیرگذار است.
اولین آثار کاهش باروری در بعد جمعیتی که کاهش جمعیت
و افزایش سهم جمعیت سالخوردگان دو مؤلفه اصلی آن است،
آشکار میشود .بهطوری که با کاهش باروری ،ساختار سنی
جمعیت به سوی سالخوردگی حرکت میکند .شواهد متعددی
از آثار نامطلوب کاهش باروری و متعاقباً سالخوردگی جمعیت
در منطق روستایی کشورهای توسعهیافته وجود دارد.بهطور مثال
در بسیاری از مناطق روستایی با کاهش باروری و در نتیجه آن
کاهش افراد محصل بسیاری از مدارس تعطیل و اشتغال برای
معلمان و کادر آموزشی محدود شده است (Hospers & Reverda,
) .2014همچنین کشورهای دارای نرخ باروری پایین نیروی کار
کمتری خواهند داشت که از جمعیت سالخورده حمایت کند و
ممکن است با کمبود شدید نیروی کار روبهرو شوند که معیشت
یا ثبات اقتصادی را تهدید میکند ).(Newbold, 2010

1. Non-constant Spatial Variability of Rates
2. Aggregated data
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جمعیتشناسیفضایی

3

فضا یک عنصر حیاتی برای مطالعات جمعیتشناسی است .یکی
از تبیینها برای کاهش باروری پخش ایدهها است؛ بهعبارتدیگر،
ایدهها از فردی به فرد دیگر و از مکانی به مکان دیگر حرکت
میکنند ) .(de Castro, 2007:478جمعیتشناسی ازآنجاییکه
تقریباً همیشه با جمعیتهای انسانی در منطقه جغرافیایی
تعریفشده سروکار دارد ،ذاتاً علم فضایی است .اما تاکنون
تحلیل فضایی تنها نقش کمی در توسعه و آزمون نظریههای
جمعیتشناسی داشته است .تعداد کمی از جغرافیدانان جمعیت
با رویکرد فضایی ،فراتر از سنجش حرکت افراد از منطقهای
به منطقه دیگر ،یا مقایسه روندهای جمعیتی در میان مناطق
مختلف به تحقیق پرداختهاند ) .(Weeks, 2004: 381اما در
دهههای اخیر ،جمعیتشناسی فضایی توجه زیادی را بهسوی
خود جلب کرده است ) .(Adamo, 2011: 1جمعیتشناسی فضایی
را میتوان بهعنوان «تحلیل فضایی فرایندهای جمعیتی» تعریف
کرد ) .(Matthews & Parker, 2013: 272جمعیتشناسی فضایی
به ابزارهای تجربی رسمی برای ارتباط دادن جمعیت و مکانها
اشاره میکند ،و نقش و اهمیت سیستم اطالعات جغرافیایی و
روشهای فضایی را منعکس میکند .ویکس ،)2004( 4بیان
میکند که تحلیل فضایی جمعیت را میتوان به دو گروه تقسیم
میکند )1 :تحلیلهایی که با مشخصههای محلی یا ناحیهای
مرتبط هستند؛ و  )2تحلیلهایی که با پیوستگی میان مکانها
مرتبط است .این تمایز شیوه سودمند برای سازماندهی تفکر
به یک چهارچوب کلی فراهم میکند (تصویر شماره  .)1در
تحقیقات جمعیتشناسی ،ما میتوانیم ویژگیهای ناحیهای را
بهعنوان نشاندهنده جنبههای زمینه (یا بستر) در نظر داشته

باشیم که تصمیمات جمعیتشناختی در آن صورت میگیرد و
رفتار جمیعتشناختی نمود پیدا میکند .تحلیل فضایی سپس
عوامل مکانی خاص را جستجو میکند که رفتار افراد مشابه را
تحت تأثیر قرار میدهد .پیوستگی به انواع شبکهسازی و کنش
متقابل مربوط میشود که به هر دو پخش (گسترش ایدهها) و
پراکندگی (باز توزیع جغرافیایی جمعیت) منجر میشود .تحلیل
فضایی سپس زمانبندی و جهت پیوستگیها را جستجو میکند
و دنبال فهم علل و پیامدهای آن است.
 پیشینه تحقیق

کاهش باروری ،به پدیدهای جهانی تبدیل شده است و در
اولویتهای سیاستی بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته
است .با این حال با وجود پيشينه بسيار در رابطه با مسئله
باروری ،مطالعات آكادميك اندكي هستند كه بهطور مستقیم بر
پایه مفاهیم جغرافیایی و بعد فضایی باروری ،تمركز كرده باشند
).(Zhang et al., 2013; Schmertmann et al., 2013
از جمله پژوهشهای انجامشده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 بروکینز و بروکینز )2002( 5تحلیل اکتشافی تمایزات باروریدر هند ،این پژوهش به بررسی رابطه بین بهبود شرایط اقتصادی
ن میدهد که متغیرهای
و نرخ باروری میپردازد .یافتهها نشا 
اقتصادی  70درصد از تغییرات بین ایالتی در نرخ باروری را
تبیین میکنند .نتایج نشانمیدهد که برای تبیین موفقیتآمیز
نرخ باروری ،مدلها باید بیشتر بر متغیرهای غیراقتصادی متکی
باشند .اشتغال خارج از خانه ،سواد زنان سن اولین ازدواج بهطور
منفی با نرخ باروری مرتبط است.

3. Spatial Demography
4. Weeks

تصویر  .1چهارچوبی برای تحلیل فضایی در تحقیقات جمعیتی .منبعWeeks, 2004:381 :
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آسونسون 6و همکاران ( ،)2005برآورد بیز تجربی در
برنامههای جمعیتی برای مناطق کوچک ،روش بیز تجربی برای
برآورد نرخ باروری در بیش از  3800شهرداری برزیل استفاده
شد .نتایج نشان داد که بیز تجربی بهطور قابلتوجهی برآورد
بهتری دارد.
یوساهان و اوزگار )2008( 7تفاوتهای منطقهای باروری در
ترکیه :تداوم باروری در جنوب شرقی ،هدف این مطالعه بررسی
تفاوتهای منطقهای باروری در سطح استان با تمرکز بر باروری
باال است .استفاده از زبان محلی و تسلط هنجارهای فرهنگی
سنتی در مناطق توسعهنیافته شرقی و جنوب شرقی موانع
زبانی و فرهنگی ایجاد کرده است و عمدتاً از فرایندهای تعامل
اجتماعی که پذیرش رفتارهای باروری مدرن را تضمین میکند،
خارجشدهاند و این مناطق همواره سطح باالی باروری را حفظ
کردهاند.
ژانگ 8و همکاران ( )2013برآورد نرخ باروری منطقهای در
مناطق کوچک :کاربرد رویکرد بیزی در مناطق  IIIپرتغال ،آنها
از روش بیزی برای توسعه یک مدل برای برآورد نرخ باروری ویژه
سنی ( )ASFRو نرخ باروری کلی ( )TFRدر مناطق کوچک استفاده
کردند .مدل ارائهشده برای برآورد باروری در حذف بیثباتی بزرگ
و حفظ ساختار فضایی کارآمد است .یافتههای آنها نشان داد که
نتایج بهدستآمده دقیقتر است و به اندازه کافی عدم قطعیت
در برآوردها را نشان میدهد و برای سیاستگذاری جمعیتی در
پرتقال بسیار مفید است.
اشمرتمن 9و همکاران ( ،)2013بیز پالس براس :10برآورد
باروری کلی برای مناطق کوچک از داده سرشماری پراکنده ،آنها
برای برآورد باروری در بیش از پنج هزار شهرداری برزیل ،ابتدا از
روش بیز تجربی برای هموارسازی گروههای سنی و واحدهای
همسایگی استفاده کردند و سپس روش براس را برای هموارسازی
باروری محلی به کار بردند .نتایج نشان داد که روش بیز تجربی
براس ( )EBBرویکرد خوبی برای برآورد نرخها در مناطق کوچک
در کشورهایی که دارای محدودیت داده ثبتی هستند ،است.
تحقيقات گذشته چه داخلی و خارجی عمدتاً به بررسی
عوامل اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری همچون
آموزش )،(Ahmadian & Mehrbani, 2013; Khraif et al., 2017
مسکن ) ،(Kulu & Vikat, 2008مرگومیر ) ،(Odongo, 2015کاربری
اراضی ) ،(Pan & Lopez-Carr, 2016توسعه )،(Potter et al., 2002
مذهب ) ،(McQuillan, 2004و غیره پرداختهاند .در این پژوهش
سعی شده است با بهرهگیری از مفاهیم جغرافیایی و بعد فضایی
6. Assunção
7. Yucesahin & Ozgur
8. Zhang
9. Schmertmann
10. Bayes plus Brass
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باروری ،برآورد صحیحی از نرخ باروری در مناطق روستایی ،انجام
و الگوهای فضایی قابلاعتمادی ارائه شود.

روششناسی تحقیق
پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش اکتشافی-
توصیفی است .دادههای پژوهش مربوط به نتایج سرشماری
عمومی نفوس و مسکن نقاط روستایی کشور در سالها 1395و
 1390است؛ مقیاس فضایی در تحلیلها شهرستان است که
در دورههای سرشماری مختلف تعداد آنها متفاوت است؛
بنابراین جامعه آماری پژوهش ،تمامی نقاط روستایی به تفکیک
شهرستانهای کشور را در برمیگیرد.
تغییر در میزان باروری در کنار مرگومیر ،بهعنوان پدیدههای
ذاتی جمعیت ،میتواند سبب تغییر در توزیع یا ترکیب جمعیت
در طول زمان شود ) .(Ahmadi & Ezoji, 2017سنجههای گوناگونی
برای بررسی میزان باروری در سطح خرد وجود دارد (میزان خام
تولد ،میزان باروری عمومی ،میزانی باروریهای اختصاصی سنی،
میزان باروری کلی ،میزان باروری کلی نکاحی) ولی با توجه به
اهمیت میزان نرخ باروری عمومی ( )GFRو بررسی آن برای
سیاستگذاریهای کالن اجتماعی-اقتصادی ،در این پژوهش از
این شاخص استفاده شده است
که فرمول محاسبه آن بهصورت زیر است:

میانگین
که در آن  Bتعداد موالید ساالنه و
تعداد زنان واقع در سنین باروری آن جامعه (زنان  )49-15در
آن سال است.
در مرحله تجزیهوتحلیل دادهها ،با توجه به اهداف پژوهش
برای انجام و استخراج نقشههای مربوط به هموارسازی فضایی از
مدلهای هموارساز بیز تجربی ،بیز تجربی فضایی و نرخ فضایی
استفاده شده است .مدلهای مذکور در نرمافزارهای سیستم
اطالعات جغرافیایی  (GIS)، Geo Daانجام و نقشهها در نرمافزار
 illustratorتهیه شده است.
هموارسازی فضایی

11

هموارکنندهها در تحلیل داده ،تکنیکهای آماری هستند
که برای آشکارسازی و تقویت الگوها برای کمک به مجموعهای
از سنجشها طراحی میشوند ) .(Hansen, 1991هموارسازی
فضایی یکی از روشها برای کاهش نویز در نرخهای مربوط به
مناطق جغرافیایی است .هموارکنندههای فضایی قیاسی برای
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هموارکنندههای پراکنش نگار در تحلیل رگرسیون و روشهای
میانگین متحرک در سریهای زمانی هستند که با دو بعد سازگار
شدهاند .ایده اصلی این است که برای برآورد بهتر (الگوهای
باثباتتر و با نویز کمتر) نرخهای مربوط به هر منطقه ،اطالعات
واحدهای همسایه اخذ میشود و از این طریق سیگنال (برای
مثال ،الگوی فضایی) از نویز جدا میشود (Waller & Gotway,
) .2004هدف هموارسازی نقشه ،تولید بازنمایی نقشه از اثرات
فضایی موجود در داده است در حالی که بهطور همزمان هر نوع
نویز مختلکننده یا مقادیر شدید را حذف میکند .نقشه همواره
شده منتج باید دقت نقشه را بدون وارد کردن بایاس قابل توجه،
افزایش دهد ) .(Pfeiffer et al., 2008برای کشف الگوهای پنهان
در دادههای نویزدار میتوان از الگوریتمهای هموارسازی آماری
استفاده کرد .این فرایند از طریق حذف تغییرات محلی کوچک
مقیاس و در عین حال حفظ روندهای منطقهای بزرگ مقیاس
انجام میشود ).(Mungiole, Pickle & Simonson, 1999
دو مزیت اصلی برای هموارسازی نرخها 12وجود دارد .مزیت
اول این است که هموارسازی اجازه میدهد تا از طریق ترکیب
دادههای موجود در تفکیک 13موردنظر ،نرخها تثبیت شوند و برای
دستیابی به نرخهای باثبات ،در مناطق بزرگتر تجمیع شوند.
دومین مزیت هموارسازی ،نویز در نرخ که از طریق اندازه متفاوت
جمعیت ناشی میشود را کاهش میدهد ،بنابراین تشخیص
الگوهای نظاممند در تغییرات فضایی پدیدهها را افزایش میدهد
هموارکننده نرخ فضایی

14

هموارکننده نرخ فضایی بر اساس مفهوم میانگین متحرک
فضایی برای بررسی تغییرات سراسری و روندها در نرخها ساخته
میشود .هموارکننده نرخ فضایی برآوردی از نرخ خام هر منطقه
را محاسبه نمیکند بلکه برای هر منطقه همراه با مجموعهای
از همسایگان مرجع محاسبه میشود ).(Erdogan et al., 2013
بنابراین هموارکننده نرخ فضایی موردی خاص از برآوردگر نرخ
ناپارامتریک بر اساس اصل برآورد وزنی محلی است .به جای
استفاده از میانگین محلی برای خود نرخ ،میانگین وزنی بهطور
جداگانه برای صورت کسر و مخرج اعمال میکند .در نتیجه،
نرخ هموارشده برای مکان معین  Iبهصورت زیر محاسبه میشود
):(Hansen, 1991

هموارکنندههای بیز تجربی

برآوردگرهای هموارسازی بیزی بر اساس مدل پواسن -گاما
12. Smoothing Rates
13. Resolution
14. Spatial Rate Smoother

است که توسط کالیتون و کالدور ( )1987ارائه شد
) .et al., 2013روشهای بیزی با سایر رویکردهای آماری متفاوت
است زیرا آنها هم داده و هم پارامترها را متغیرهای تصادفی در
نظرمیگیرند .استنباط تحت یک رویکرد بیزی به موارد خاصی
15
نیاز دارد که بحثبرانگیزترین عنصر ،انتخاب توزیع پیشین
است .روشهای بیز تجربی از داده برای برآورد اطالعات ناشناخته
در مورد توزیعهای قبلی و شرطی استفاده میکنند (Cramb et
) .al., 2016بیز تجربی بر اساس این فرض است که توزیع پیشین
رویداد گاما ،نرمال یا لگ نرمال است که میتواند بر مسئله ناشی
از تفاوتها در اندازه جمعیت مناطق و برآورد جمعیت در معرض
رویداد به شیوه قابلاطمینانتر غلبه کند ).(Türkan et al., 2020
(Erdogan

در کاربرد تکنیکهای بیزی برای هموارسازی فضایی ،توزیع
پیشین از دادههای مناطق دیگر بر اساس فرض خودهمبستگی
فضایی به دست میآید .توزیع پسین 16حاصل از آن از طریق
سازش بین برآوردها در هر منطقه و برآوردها در مناطق همسایه
مشخصمیشود ).(Zewdie, 2014
میزان هموارسازی بیز تجربی میانگین وزنی از وقوع نرخ خام
و میانگین کلی ( )National averageاست .برای هر شهرستان
 iنرخ باروری هموارشده بهصورت زیر است ):(Dadzie et al., 2018
نرخ باروری عمومی در شهرستان  iاست که از طریق تعداد
موالید زنده تقسیم بر تعداد زنان در گروه سنی ( )15-49به دست

میآید.

میانگین کلی،

توزیع پیشین ،و

واریانس توزیع پیشین،

میانگین

زنان در معرض رویداد در شهرستان .i

از داده برآورد میشود.

و

هموارسازی بیز تجربی فضایی

17

روش بیز تجربی فضایی روشی مدل مبنا است که مسئله اعداد
کوچک 18را از طریق تجمیع داده با استفاده از برخی عملکردهای
همسایگی محلی تعریفشده محاسبه میکند .در این رویکرد،
نرخها در مناطق با اندازه نمونه کوچک به سمت میانگین محلی
تولیدشده از طریق همسایه هموار میشود (Ruckthongsook,
) .2017روشهای هموارسازی بیز تجربی فضایی با افزودن
وزنهای فضایی که نشاندهنده روابط فضایی است ،معرفی شدند
) .(Türkan et al., 2020هموارسازی بیز تجربی فضایی روشی برای
تعدیل یا هموارسازی متغیرهای فضایی است که میتواند تأثیر
اطالعات غیرقابلاعتماد مانند نمونه کوچک یا مقادیر شدید 19را
15. Prior Distribution
16. Posterior Distribution
17. Spatial Empirical Bayesian Smoothing
18. Small Numbers Problem
19. Extreme Value
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حذف کند .روش هموارسازی بیز تجربی فضایی همسایگی را
برای هر منطقه فضایی تعریف میکند ،هموارسازی فضایی بر
اساس مقیاس همسایگی ،رخداد پدیده ،میانگین و واریانس واحد
همسایگی انجاممیشو د ):(Wang & Gao, 2020
منطقه موردمطالعه  iرا نشان میدهد،
در این فرمول،
رخداد خام است،
عامل انقباض بیزی است،
میانگین وزنی رخداد در واحدهای همسایه است.

یافتهها
نتایج نرخ عمومی باروری برای سالهای  1390و 1395
ن میدهد مقادیر میانگین و میانه
تفاوتهای آشکاری را نشا 
افزایش قابلتوجهی را داشته است بهطوریکه مقادیر میانگین
و میانه به ترتیب  51/1و  48/6در سال  1390به 71/6و 69/9
در سال  1395افزایش یافته است .دادههای پرت در سال 1390
بسیار بیشتر از سال  1395بوده است (تصویر شماره  .)2افزایش
میزان  GFRروستایی در سال  1395نسبت به سال  1390متأثر
از روند عمومی افزایش موالید در کشور است .بر اساس دادههای
سازمان ثبتاحوال (سالنامه آماری  ،)1399-1390تعداد موالید
از سال  1396تاکنون روندی رو به کاهش داشته است.
نرخ فزونی

20

نرخ فزونی رویداد باروری بهعنوان نسبت موالید مشاهدهشده
20. Excess Rate

به موالید مورد انتظار برای هر شهرستان تعریف میشود .تعداد
ن میدهد چه تعداد
مورد انتظار برای موالید ،تعدادی است که نشا 
از موالید در شهرستان خواهد بود اگر آن شهرستان نرخ موالید
مشابه کشور داشته باشد .این میانگین ،میانگین نرخ شهرستانها
نیست بلکه بهعنوان نسبت جمع کل همه موالید به جمع کل
جمعیت در معرض رویداد است .نرخ فزونی رویداد باروری برای
کشور  1در نظر گرفته میشود .مقادیر کمتر از  ،1شهرستانها
با موالید مورد انتظار کمتر را و مقادیر باالتر از  1شهرستانهایی
که تعداد موالید بیش از حد انتظار را نشانمیدهد .مقادیر GFR
باالتر از متوسط کشوری برای سال  1390و  1395عمدتاً در
بخشهای وسیعی از قسمتهای شرقی ،جنوب شرقی ،شمال
شرقی ،جنوب و جنوب غربی تمرکز یافته است (تصاویر شماره
 3و  .)4در مقابل ،مقادیر  GFRکمتر از متوسط کشوری اغلب در
مرکز ،شمال ،غرب و شمال غرب است .با این حال ،تفاوتهای
جزئی در بین دو دوره دیده میشود .در سال  ،1390مقادیر GFR
پایینتر از متوسط کشوری (طبقه  )0/25-0/5که در نواحی غربی
شکل گرفته بودند در سال  1395ناپدید شدهاند و قسمتهای
شمالی که در سال  1390بهصورت پراکنده بودند در سال 1395
بهصورت متمرکز در سواحل غربی دریای خزر شکل گرفتهاند.
مقادیر  GFRباالتر از متوسط کشوری که در سال  1390در
جنوب غرب و جنوب شرق دیدهمیشود در سال  1395از شدت
و تعداد آنها کاسته شده است.
نرخ فزونی روشی غیرفضایی است که تأثیر خودهمبستگی
فضایی را نادیده میگیرد .با اجرای آماره موران سراسری ،وجود
خودهمبستگی فضایی مثبت و معنادار را در میان شهرستانها
نشانمیدهد (جدول شماره .)5

تصویر  .2نمودار جعبهای  GFRسال  1390و  .1395منبع :یافتههای پژوهش1400،
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تصویــر  .3نقشــه توزیــع فضایــی نــرخ فزونــی بــاروری درنواحــی روســتایی
ایــران  .1390منبــع :یافتههــای پژوهــش1400،

تصویــر  .4نقشــه توزیــع فضایــی نــرخ فزونــی بــاروری درنواحــی روســتایی
ایــران  .1395منبــع :یافتههــای پژوهــش1400،

توزیع فضایی نرخ باروری 1390

بسیار پایین بودند  GFRآنها باالتر از میانگین است .مقادیر GFR

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر شماره  ،5توزیع فضایی نرخ باروری عمومی روستایی
در سال  1390را نشانمیدهد .نرخ باروری عمومی روستایی
تغییرات فضایی آشکار و گستردهای را در میان شهرستان نشان
میدهد بهطوریکه مقادیر نرخ باروری دامنهای از  16/5تا 143
فرزند به ازای  1000زن ( 49-15ساله) تغییر میکند .نرخ
باروری روستایی در شهرستانهای جنوب شرقی ،شرقی ،شمال
شرقی ،جنوب و جنوب غربی باالتر است و در مقابل نرخ باروری
روستایی در شهرستانهای مرکزی ،شمالی ،غربی و شمال غربی
پایینتر است .میانگین هر سه نرخ بسیار به هم نزدیک هستند
(جدول شماره  ،)1اما کمترین مقدار مربوط به بیز تجربی فضایی
( )50/94است .همچنین بیشترین انحراف استاندارد مربوط به
نرخ خام ( )17/43و کمترین برای بیز تجربی فضایی ()16/27
است.
در جدول شماره  ،2اثر هموارسازی در تعدادی از
شهرستانهای کمجمعیت و پرجمعیت روستایی ارائهشده است.
همانطور که انتظار میرفت در میزان خام ( )GFRنرخهای باال
در شهرستانهای کمجمعیت رخ داده است .شهرستانهای
کمجمعیت روستایی مانند ابوموسی ،خوربیابانک ،قصر شیرین،
ن میدهند؛
کوهبنان و گرمه نرخ باروری عمومی باالیی را نشا 
در حالی که به لحاظ جمعیت ،گروه سنی زنان و تعداد موالید

فصلنامه پژوهشهای روستایی

با استفاده از روشهای بیز تجربی ،بیز تجربی فضایی شدند که
شدت تغییر مقادیر در بین روشهای متفاوت است .بهطوریکه
بیشترین نرخ هموارشده مربوط به روش بیز تجربی فضایی است.
در روش بیز تجربی فضایی به دلیل استفاده از مقادیر میانگین
محلی میزان هموارسازی بیشتر است .هنگام مقایسه نقشه GFR
هموارنشده با هموارشده (تصاویر شماره 6و  ،)7اثرات استفاده
از روشهای هموارسازی مشهود است .مقایسه نقشه GFR
هموارنشده با نقشه هموارشده به روش بیز تجربی تغییرات جزئی
را نشانمیدهد .بهطوری که در نقشه هموارشده  GFRاز طبقه
کمتر از  35کاسته شده و به طبقه  35 -50افزوده شده است.
همچنین در  GFRباالی  85که مقادیر پرت بیشتری داشت،
کاسته شده است .همانطور که نقشه  GFRهموارشده به روش
ن میدهد هنوز مقادیر پرت در میان شهرستانهای
بیز تجربی نشا 
شمال غربی و مرکزی وجود دارد .این به دلیل تأثیر میانگین
عمومی در روش بیز تجربی است .در نقشه هموارشده به روش بیز
تجربی فضایی مقادیر هموارشده الگوی مشابهی را نشانمیدهد
بهطوریکه بیشترین تغییرات در طبقات کمتر از  35و 35 -50
رخ داده است .در نقشه هموارشده به روش بیز تجربی فضایی،
شدت هموارسازی به دلیل استفاده از میانگین محلی بیشتر است.
اگر بعد از اجرای هموارسازی نرخهای باروری در شهرستانها،
داده پرت هنوز باشد ،آن مقادیر پرت واقعی هستند.

جدول  .1آمار توصیفی نرخ عمومی باروری روستایی در سال .1390
نرخ

میانگین

میانه

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

خام

51/07

48/62

17/43

16/53

142/86

بیز تجربی

50/97

46/69

16/54

17/51

124/76

بیز تجربی فضایی

50/94

48/66

16/27

17/97

123/98
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .2برآورد نرخ باروری عمومی به تفکیک روشهای هموارسازی .1390
شهرستان

جمعیت

زنان  15-49ساله

تعداد موالید

نرخ خام ()GFR

بیز تجربی

بیز تجربی فضایی

بیشترین جمعیت روستایی

مشهد

297644

83715

5265

62/89

62/87

62/84

ارومیه

283510

79433

4091

51/50

51/50

51/47

اهواز

262181

74370

5326

71/61

51/57

71/56

بابل

233739

66168

2414

36/48

36/52

36/38

ری

219260

63282

2619

41/39

41/42

41/39

کمترین جمعیت روستایی

ابوموسی

1802

63

9

142/86

76/27

75/05

خوروبیابانک

4098

970

38

39/18

41/19

51/53

قصرشیرین

7221

1262

68

53/88

53/70

47/45

کوهبنان

5073

1280

90

70/31

68/15

63/77

گرمه

4947

1427

94

65/87

64/39

65/36
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،

تصویــر  .5نقشــه توزیــع فضایــی نــرخ عمومــی بــاروری درنواحــی روســتایی
ایــران  .1390منبــع :یافتههــای پژوهــش1400،
فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویــر  .6نقشــه توزیــع فضایــی نــرخ عمومــی بــاروری هموارشــده بــه
روش بیــز تجربــی درنواحــی روســتایی ایــران  .1390منبــع :یافتههــای
پژوهــش1400،
فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویــر  .7نقشــه توزیــع فضایــی نــرخ عمومــی بــاروری هموارشــده بــه روش بیــز تجربــی فضائــی درنواحــی روســتایی ایــران .1390
منبــع :یافتههــای پژوهــش1400،
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نشانمیدهد .مقادیر حداقل  22/80 GFRبوده است که بعد از
هموارسازی به روشهای بیز تجربی و بیز تجربی فضایی به ترتیب
به  23/07 ،23/37تغییر کرد .بنابراین ،روش بیز تجربی فضایی
مقادیر را بیشتر هموار میکند .در مقادیر حداکثر  GFRهموارشده
بیز تجربی و بیز تجربی فضایی تفاوت کمی وجود دارد.

توزیع فضایی نرخ باروری 1395

در سال  ،1395میانگین نرخ باروری عمومی روستایی  71/6و
دامن ه مقادیر از  22/1تا  160فرزند به ازای هر  1000زن (-15
 49ساله) است که تغییرپذیری شدیدی را در میان شهرستانها
نشان میدهد .به لحاظ فضایی ،الگوهای جالبی را میتوان
مشاهده کرد (تصویر شماره  .)8مقادیر باالی  GFRعمدتاً در
ب غرب متمرکز شدهاند؛
جنوب شرق ،شرق ،شمالشرق و جنو 
در حالیکه مقادیر پایین  GFRاغلب در شمال ،مرکز ،شمال غرب
و غرب توزیع شدهاند و شهرستانهای شمالی به خصوص سواحل
دریای خزر کمترین مقادیر  GFRرا دارند .مقادیر کلی  GFRبه
روشهای مختلف در جدول شماره  3ارائه شده است ،مقادیر
میانگین و میانه در هر دو روش تغییرات جزئی را نشان میدهد،
اما مقادیر حداقل و حداکثر در بین روشها تغییرات آشکاری را

در جدول شماره  ،4مقادیر هموارشده به روشهای مختلف بر
اساس بیشترین و کمترین جمعیت گروه سنی زنان شهرستانها
ارائه شده است .روستاهای شهرستانهای ابوموسی ،محالت،
قصر شیرین ،خوروبیابانک و خمینیشهر به دلیل جمعیت کم
ن میدهند که چنین
در معرض موالید ،نرخ باروری باالیی را نشا 
برآوردی نمیتواند صحیح و قابلاطمینان باشد .پس از اعمال
روشهای هموارسازی مقادیر  GFRآنها تغییرات چشمگیری را
نشان میدهد.

جدول  .3آمار توصیفی نرخ باروری روستایی در سال .1395
نرخ

میانگین

میانه

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

خام

71/61

69/94

21/07

20/88

159/67

بیز تجربی

71/76

69/98

20/62

23/37

158/69

بیز تجربی فضایی

71/79

69/94

20/47

23/07

158/59
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،

جدول  .4برآورد نرخ باروری عمومی به تفکیک روشهای هموارسازی .1395
شهرستان

جمعیت

زنان  15-49ساله

تعداد موالید

نرخ خام

بیز تجربی

بیز تجربی فضایی

بیشترین جمعیت روستایی

مشهد

360498

97093

9302

95/81

95/77

95/76

ارومیه

289755

77699

5713

73/53

73/53

73/52

بابل

226351

59607

2789

46/79

46/86

46/51

رشت

208256

54669

1851

33/86

33/97

33/75

ری

202860

52989

3575

67/47

67/49

67/50

کمترین جمعیت روستایی

ابوموسی

3189

50

3

60/00

70/60

89/74

محالت

4590

977

42

42/99

47/22

52/35

قصر شیرین

4606

1070

42

39/25

43/63

44/75

خوروبیابانک

5363

1259

81

64/34

65/39

65/79

خمینیشهر

4675

1273

118

92/69

90/68

78/63
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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تصاویر شماره  9و ،10توزیع فضایی  GFRهموارشده به روش
بیز تجربی و بیز تجربی فضایی را نشانمیدهد .همانطور که
نقشههای مذکور نشان میدهد در روش بیز تجربی فضایی مقادیر
 GFRهموارتر شده است به خصوص در طبقه  GFRباالی  ،120از
 11شهرستان در روش بیز تجربی به  9شهرستان در بیز تجربی
فضایی کاهش یافته است؛ همچنین تغییراتی در سایر طبقات
 GFRمشاهدهمیشود .نقشههایهموارشده نشانمیدهد پس
از تعدیل نرخها ،شدت تغییرات فضایی نرخ باروری عمومی تا
حدودی کاهش یافته است .بنابراین تولید نقشهها با استفاده از
مجموعه داده مشابه اما روشهای هموارسازی مختلف میتواند
به الگوهای فضایی متفاوت منجر شود ،در حال حاضر ارزیابی
نظاممند از کارایی این رویکردهای وجود ندارد (Ruckthongsook,
) .2017برای مقایسه بین نرخ خام و نرخهای هموارشده و

همچنین بررسی تأثیر روشهای بیز تجربی و بیز تجربی فضایی
از روش موران سراسری استفاده کردیم (جدول شماره .)5
مقایسه نتایج موران سراسری نشانمیدهد میزان شاخص موران
در روش بیز تجربی فضایی نسبت به نرخ خام و بیز تجربی افزایش
یافته است .بنابراین میتوان گفت بعد از اجرای هموارسازی به
روش بیز تجربی و بیز تجربی فضایی بر میزان وابستگی فضایی و
مشابهت مقادیر  GFRنواحی روستای مجاور هم افزوده شده است.
نقشههای هموارشده به روش بیز تجربی فضایی ،درک بهتری از
الگوی فضایی نرخ باروری عمومی ارائه میدهد و اثر تفاوتهای
ن میدهد عمدتاً روستاهای
جمعیتی را حذف میکند که نشا 
مرزی به خصوص در جنوب شرق ،شرق ،شمال شرق ،جنوب و
جنوب غرب مقادیر باروری عمومی باالیی دارند که میتوان آنها
را بهعنوان لکههای داغ در نظر گرفت.

تصویــر  .8نقشــه توزیــع فضایــی نــرخ عمومــی بــاروری درنواحــی روســتایی
ایــران  .1395منبــع :یافتههــای پژوهــش1400،

تصویــر  .9نقشــه توزیــع فضایــی نــرخ عمومــی بــاروری هموارشــده بــه
روش بیــز تجربــی درنواحــی روســتایی ایــران  .1395منبــع :یافتههــای
پژوهــش1400،
فصلنامه پژوهشهای روستایی

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویــر  .10نقشــه توزیــع فضایــی نــرخ عمومــی بــاروری هموارشــده بــه روش بیــز تجربــی فضائــی درنواحــی روســتایی ایــران .1390
منبــع :یافتههــای پژوهــش1400،

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .5مقایسه کارایی روشهای هموارسازی مورداستفاده.
شاخص موران

Pseudo p-value

1390

0/605

0/001

1395

0/672

0/001

1390

0/634

0/001

1395

0/679

0/001

1390

0/672

0/001

1395

0/723

0/001

نرخها

خام
بیز تجربی
بیز تجربی فضایی

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1400 ،

بحث و نتیجهگیری
برآورد صحیح از نرخ باروری در مناطق کوچک بهخصوص
در مناطق روستایی و کمجمعیت ،بخش مهمی از تحلیلهای
جمعیتشناسی فضایی است .نتایج نشان داد روشهای
هموارسازی فضایی و به خصوص روش بیز تجربی فضایی در
برآورد باروری در مناطق کوچک کارایی مناسبی دارد .اغلب
مناطق کمجمعیت برآورد شدیدی از نرخ باروری را ایجاد
میکنند که باعث میشود ناهمگنی فضایی در سطوح باروری به
خوبی نشان داده نشود .بنابراین استفاده از روشهای هموارسازی
میتواند برآورد صحیحی از نرخ باروری در مناطق روستایی ارائه
دهد .همچنین نقشه باروری هموارشده نمایش بصری صحیحتری
از الگوی فضایی باروری ارائ ه میدهد و بنابراین مناطقی که نیازمند
مداخله هستند را شناسایی کرد .نتایج روشهای هموارسازی
نشان داد که میزان تعدیل نرخ باروری در مناطق پرجمعیت کمتر
بوده است در حالی که در مناطق کمجمعیت تعدیل قابلتوجهی
را ایجاد میکند .بنابراین ،نرخ باروری برای مناطق کمجمعیت
بیشتر از مناطق پرجمعیت هموار میشود GFR .هموارشده بر
اساس اندازه جمعیت قابلیت اطمینان روشهای هموارسازی را
برای غلبه بر مسئله مناطق کوچک را نشانمیدهد .به دلیل
اینکه روشهای هموارسازی کمتر در زمینه باروری به کار رفته
است امکان مقایسه روشها دشوار است .با این حال ،مطالعات
آسونسون و همکاران ( )2005و ژانگ و همکاران ()2013
نشان داد که روش بیز تجربی برآورد بهتری نسبت به روشهای
مرسوم دارد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بخشهای
وسیعی از مناطق روستایی در حال تجربه باروری پایین هستند.
تداوم چنین روندی که سالخوردگی جمعیت را در پی دارد،
میتواند چالش جدی پیشروی پایداری مناطق روستایی باشد.
از خصیصههای بارز باروری مناطق روستایی رواج باروری باال در
مناطق حاشیهای و مرزی کمتر توسعهیافته (به خصوص جنوب
شرق ،شرق و جنوب) است .همچنین روند باروری پایین روستایی
از شمال به جنوب و سپس روستاهای مرکزی و غربی گسترش

یافته است .تداوم چنین روندی ،پیامدهای نامطلوبی را برای کشور
و به خصوص مناطق روستایی به وجود میآورد شرایطی است
که در صورت تداوم باروری پایین ،کشور دچار تله باروری پایین
و پیامدهای جبرانناپذیر آن یعنی تغییر ساختار سنی جمعیت
و متعاقباً پیری و سالخوردگی جمعیت میشود و خروج از آن
تقریباً ناممکن است .روشهای هموارسازی فضایی با ارائه برآورد
دقیق نرخ باروری ،منجر به شناخت صحیح تغییرپذیریهای
فضایی ،روندها و الگوهای فضایی  -زمانی میشود که خود زمینه
برای کشف و تدوین فرضیات جدید فراهم میکند .آنچه در
این پژوهش انجام شده است ،بستر مناسب علمی و دقیق برای
تحقیقات بنیادین بعدی در حوزه جمعیت و باروری روستایی و
توسعه را فراه م میکند.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.
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