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 چکیده

یافتگی تلقی هاي مهم توسعهاري، یکی از شاخصهبیکاري از مقوالت اساسی اقتصاد جهانی است. افزایش اشتغال و کاهش بیک
این  است.کننده برد، بلکه توزیع فضایی نرخ بیکاري نیز بسیار نگرانشود. کشور نه تنها از مشکل باال بودن نرخ بیکاري رنج میمی

یران در سال ا روستایی ي را در نواحی شهري وهاي مکانی، توزیع فضایی نرخ بیکارمقاله با تأکید بر رویکرد تحلیل اکتشافی داده
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 مقدمه
آورترین مشکالت اقتصاد یک توان یکی از هراسبیکاري را می
گمان، ریشۀ بسیاري از معضالت اجتماعی و حتی کشور دانست و، بی

سیاسی را نیز باید در همین عارضۀ ملی جست و جو کرد. نگاه به 
ساز و کار میان  مناسبی براي سنجش وضعیتپدیدة بیکاري، مالك 

ارکان اساسی اقتصاد یک کشور است. هنگامی که نرخ بیکاري از حد 
هاي مختلف توان دریافت که بخشرود، به سادگی، میخاصی فراتر می

(غروي نخجوانی،  اقتصاد دچار ناکارآمدي و کارکرد نامناسب است
هاي توسعه در کشور، برنامههاي اساسی ). یکی از دغدغه171: 1381

کوشش در کاهش معضل بیکاري است که اگر درمان نشود، عوارض 
اجتماعی و سیاسی وسیعی خواهد داشت. رشد باالي جمعیت در اوایل 

، باعث افزایش بیش از پیش جمعیت جوان و جویاي کار به 60دهۀ 
 ویژه میان اقشار تحصیلکرده و دانشگاهی، و سبب اتالف منابع عظیم

هاي اخیر انسانی و رنج و فقر تعداد کثیري از جمعیت کشور در سال
شده است. از این رو، کوشش براي شناخت دقیق و تبیین علمی 

اي را براي حل مسئله، به صورت تواند زمینهبیکاري اهمیت دارد و می
 ).1390:77(لطیفی و دیگران،  علمی، فراهم سازد

انتشار آمار نرخ بیکاري  ه ومرکز آمار ایران، مرجع رسمی محاسب
)، نرخ بیکاري عبارت است از 1390( اساس تعریف مرکز آماراست. بر

نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال. مسئله مهم در این تعریف، 
ترین مفهوم مفاهیم جمعیت بیکار و جمعیت فعال است. پذیرفته شده

اعم از  بیکاري عبارت است از مجموع تمام افرادي که شاغل نیستند؛
کسانی که در جریان دستیابی به شغل جدیدند، یا آنانکه قادر به یافتن 
شغل با دستمزدهاي متعارف و واقعی نیستند. البته تصمیم و ارادة 

که فرد براي تغییر شغل بیکاري جز مواردي فردي به بیکار ماندن، به
ا به شمار واقع، بن درد. دهپذیرد، فرد را در ردة بیکاران قرار نمیمی را

زیادي از تعاریف، بیکار کسی است که در جستجوي کار نیز باشد. 
نرخ بیکاري، نیز برحسب مورد، در  رو،ازاین اند،تعاریف بیکاري متفاوت

کند. یک جامعه خاص و براي یک دوره یا مقطع زمانی معین تغییر می
یت اشتغال، با مفهوم جمع جز وابسته بودن به کار ومفهوم بیکاري به

فعال نیز در ارتباط است. جمعیت فعال اقتصادي تمام افراد بزرگتر از 
گیرد که در هفته قبل از آمارگیري در تولید کاال می  بر سال را در 10

و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا با وجود قابلیت مشارکت، 
ي اند (بیکار). در واقع، جمعیت فعال بیانگر تعداد افرادمشارکت نداشته

است که توانایی و تمایل عرضۀ نیروي کار خود را به بازار دارند و به دو 
شوند. در مقابل، جمعیت شاغل در دسته شاغل و بیکار تقسیم می

ایران، دو تعریف متفاوت دارد که استفاده از هریک از آنها منجر به 
ود. بنابه تعریف مرکز آمار شتفاوت در ارزیابی میزان نرخ بیکاري می

 10)، تمام افراد 1384-1385کار، نتایج آمارگیري از نیروي( رانای
ساله و بیشتر که در طول هفتۀ مراجعه، طبق تعریف کار، حداقل یک 

طور موقت کار را ترك کرده ساعت کار کرده و یا بنابه دالیلی به
شوند. بنابه تعریف قبلی مرکز آمار ایران باشند، شاغل محسوب می

تمام ) 1381-1383، اي اشتغال و بیکاري خانوارهویژگی(آمارگیري از 
از مراجعه مأمور آمارگیري  پیشروز  7ساله و بیشتر که در  10افراد 

روز، بنا به عللی، کار  7اند، داراي شغل هستند؛ اما در این کردهکار می
 2روز گذشته حداقل  7اند، ولی در اند یا شغل مستمر نداشتهنکرده

روز گذشته به  7اند، یا داراي شغل هستند، ولی در روز کار کرده
ي اند و در جستجوي کار دیگراقتضاي فصل و ماهیت فصلی کار نکرده

 د.شوناند، شاغل محسوب میهم نبوده
نگاهی به وضعیت اشتغال در ایران، طی چند دهۀ اخیر، نشان 

گیر اقتصاد ملی کشور هاست گریباندهد که معضل بیکاري سالمی
حال توسعۀ حالی است که در سایر کشورهاي در ده است. این دربو

شود و ایران از تر محاسبه میهاي بیکاري بسیار پایینآسیایی، نرخ
(غروي نخجوانی،  لحاظ نرخ بیکاري باال، یک کشور شاخص است

). عالوه بر نرخ باالي بیکاري در سطح ملی، پراکنش 173: 1381
مناطق، به  کننده است. برخی ازیز نگرانفضایی نرخ بیکاري در ایران ن

کار، رغم دارا بودن استعدادهاي فراوان به لحاظ منابع طبیعی و نیروي
اقتصادي و  ـ اند، که معضالت اجتماعیگرفتار نرخ باالي بیکاري شده

فرهنگی متعددي را براي آنها به همراه داشته است. ادامۀ روند فعلی، 
هاي اي به لحاظ دسترسی به فرصتمنطقههاي کشور را دچار نابرابري

شغلی و توسعۀ اقتصادي خواهد کرد و در طول زمان، شکاف توسعه 
تر خواهد شد. توزیع مکانی نرخ بیکاري، به میان مناطق نیز عمیق

اقتصادي  ـ کرّات، به عنوان تابلوي راهنمایی براي کارایی اجتماعی
اي هاي منطقهتفاوتمناطق مورد نظر بوده است. در نتیجه، تحلیل 

ات جغرافیاي اقتصادي جلب کرده بیکاري توجه فزایندهاي را در ادبی
 ت.اس

اقتصادسنجی هاي ) با استفاده از مدل1387( سعادت و دیگران
، به 1385اجتماعی سال  ـ هاي اقتصاديفضایی و براساس داده

اي ایران در سطح منطقه  هاي بیکاري بررسی ساختار فضایی تفاوت
دهد که در هاي این مطالعه نشان میاند. یافتهشهرستان پرداخته 336

دو پدیده خودهمبستگی فضایی مثبت بین متغیرها و  1385سال 
 ی میان آنها وجود داشته است. لطیفی و دیگرانناهمگنی فضای

) وضعیت اشتغال و بیکاري جوانان شهرستان بافت را طی 1390(
. نتایج این مطالعه گویاي است بررسی کرده 1380-1387هاي سال

ت که نیل به آن گذاري و تولید اسآن است که اشتغال تابعی از سرمایه
راست. برنامۀ بلندمدت و قابل اجاي داشتن برنامهمستلزم در اختیار

   مهاجرت جمعی و ایجاد انواع تسهیالت براي  مشخصی که بایستی بر
بنابراین، براي حل مشکل د. گذاري الزم تکیه داشته باشسرمایه

توان تنها به عامل اشتغال، که مشکل حال و آیندة کشور است، نمی
 آنافزایش  رکرد و افزایش اشتغال را تنها د گذاري تکیهسرمایه

وري از گذاري و بهرهگیري از سرمایهدانست، بلکه چگونگی بهره
اي است که باید مورد توجه قرار گیرد. ترین مسئلهکار، عمدهنیروي

ي در ایران را واکاوي ) دالیل بروز بحران بیکار1381( غروي نخجوانی
ن نتیجه گرفته است که دلیل اصلی معضل بیکاري درکرده و چنی



39   )1392(سال اول، شماره سوم، تابستانریزي کالبدي ـ فضایی برنامه  

هاي اشتباه مهار جمعیت در دو دهۀ گذشته و هاي اخیر، سیاستسال
نیز ناکارآمدي اقتصاد ملی در ایجاد فرصتهاي شغلی بوده است. 
همچنین، با نگاه به شواهد آماري موجود، نتیجه گرفته است که 

هد شد؛ بلکه با بحران بیکاري در کشور تا یک دهۀ آینده برطرف نخوا
    توان آن را کاهش داد. مطیع هاي صحیح اقتصادي میسیاست

بررسی تطبیقی نرخ اشتغال ” اي با عنوان) در مقاله1381( شناسحق
، با استفاده از “هاي مختلف کشورو بیکاري جمعیت در استان
 هاي جمعیتی، با رویکرد تطبیقیبینیاطالعات مرکز آمار ایران و پیش

هاي تعاملی به بررسی روند اشتغال و بیکاري جمعیت فعال استان ـ
پردازد. نتایج هاي اشتغال جمعیت در ایران میکشور و تدوین سیاست
    دهد که نرخ و نوسانات بیکاري در فاصله این مطالعه نشان می

هاي کشور متفاوت است. از نظر در استان 1335ـ1381هاي سال
ترین واکنش نسبت به مسئله مطلوب) 1381( شناسمطیع حق

ترازي استراتژي توسعه و اشتغال هدفمند بخشی به هماشتغال ضرورت
هاي توسعه طلب هاي ترکیبی را در تعامل با سیاستبوده و سیاست

ترین و مؤثرترین عوامل ضمن تعیین مهم )،1383کند. شهیادي(می
هاي کشور، انتأثیرگذار بر عرضه و تقاضاي نیروي کار در سطح است

ها بر عرضه و تقاضاي نیروي کار استان همجوار و تأثیر مجاورت استان
میزان وابستگی فضایی بازار کار هر استان از همسایگان خود را با 

جی فضایی، به صورت مقطعی، هاي اقتصاد سناستفاده از روش و مدل
اساس نتایج حاصل از تخمین این کند. بربررسی می 1375 در سال

هاي کشور کار مردان و زنان در سطح استانمدلها، عرضه نیروي
کار زنان نسبت به مردان وابستگی فضایی دارد. منتهی عرضۀ نیروي

داري کمتري دارد. به عبارت دیگر، وابستگی فضایی و درجۀ معنی
عرضۀ نیروي کار، به خصوص مردان، در هر استان تحت تأثیر عرضه 

ور است. در این پژوهش، وابستگی فضایی هاي مجانیروي کار استان
تقاضا براي نیروي کار نیز به تفکیک مردان، زنان داراي تحصیالت 
عالی و فاقد تحصیالت عالی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج 

کار در ها وابستگی فضایی تقاضا براي نیرويحاصل از تخمین این مدل
  داري باال تأیید معنی سطوح هاي مختلف کشور را دربین استان

کار در هر استان متأثر از کند. به عبارت دیگر، تقاضا براي نیروينمی
تقاضا براي نیروي کار در استان مجاور نیست. در این میان، تنها 

درصد  70کار مردان در سطح وابستگی فضایی تقاضا براي نیروي
بستگی فضایی این وابستگی فضایی از نوع وا دار است، که البتهمعنی

کار هایی که تقاضا براي نیرويمنفی است. بدین مفهوم که استان
هایی قرار دارند که تقاضا مردان در آنها باالست، در مجاورت استان

کار مردان سطح پایینی دارد. این مسئله، بدون تردید، براي نیروي
ایی ههاي آنان به استانمنجر به مهاجرت مردان و، در نهایت، خانواده

         شود و ساختار هاي شغلی مناسبی دارند، میکه فرصت
سازند. صیدایی و ها را مختل میاقتصادي و فرهنگی استان ـ اجتماعی

یابی وضع موجود بیکاري و اشتغال ) به شناخت و ریشه1390( دیگران
دهد نتایج تحقیق نشان مید. انپرداخته 1389تا  1335کشور از سال 

ها کاهش محسوسی را نشان نرخ بیکاري در برخی استانکه هر چند 
داده، با این حال، نرخ بیکاري در کشور رقم باالیی را نسبت به 
کشورهاي توسعه یافته و بیشتر کشورهاي در حال توسعه دارد و دلیل 
آن رشد روزافزون جمعیت و افزایش عرضۀ نیروي کار و، همچنین، 

 ت.هاي تولید اسپایین بودن ظرفیت
هاي با استفاده از تکنیک  (Filiztekin, 2008)فیلیزتکین

   اي کشور ترکیه را در فضایی و ناپارامتریک، نرخ بیکاري منطقه
تحلیل کرده است. نتایج بدست آمده نشان  2000و  1980هاي سال
هاي زیاد در دهد که نه تنها کشور ترکیه از بیکاري باال و تفاوتمی

ها مزمن و برد، بلکه نرخ بیکاري در بین استانبیکاري مناطق رنج می
هاي فضایی ایجاد شده در ماندگار است و شکاف بین مناطق، با خوشه

بسیاري دیگر از مطالعات نیز در د. شوسراسر کشور ترکیه، بیشتر می
 ;Cracolici, 2007:باشند (ببینیداین حوزه قابل ذکر می

Elhorst, 2000; Lopez-Bazo , 2011; .( 
تواند با شناسایی علمی تحلیل فضایی نرخ بیکاري در ایران می

ریزي مناسب جهت رفع اي، زمینه را براي برنامههاي منطقهنابرابري
مشکل بیکاري و پیامدهاي منفی آن مهیا سازد. در این مقاله، از 

هاي هاي مکانی براي ارزیابی نابرابريهاي تحلیل اکتشافی دادهتکنیک
هاي نرخ بیکاري شهري و روستایی استفاده حسب شاخصاي، برمنطقه

ها هاي از تکنیکهاي مکانی مجموعشود. تحلیل اکتشافی دادهمی
هاي گیقاعدهاي مکانی، شناسایی بیبراي توصیف و نمایش توزیع

هاي مکانی و اشاره به مکانی، کشف الگوهاي ارتباط مکانی، خوشه
ناهمگنی مکانی است. چنین هاي هاي مکانی یا سایر شکلرژیم

گیري در فضاي تواند به عنوان راهنماهاي مفید تصمیمهایی میارزیابی
سرزمینی کشور استفاده شوند. بنابراین، مقالۀ حاضر در پی پاسخگویی 

 :به دو پرسش اساسی است
الگوي فضایی نرخ بیکاري در مناطق شهري و روستایی ایران 

 چگونه است؟
نرخ بیکاري شهري و روستایی به لحاظ آماري آیا الگوهاي فضایی 

 معنادار هستند؟
 

 ها و روش کارداده
هاي تحقیق حاضر، نرخ بیکاري در نقاط شهري و روستایی داده

هاي کشور است. واحد مکانی تحلیل، شهرستان 1390کشور در سال 
 Excel ،SPSS ،ArcGISها از نرم افزارهاي است. براي تحلیل داده

ها، رویکرد تحلیل تفاده است. روش تحلیل دادهاس  GeoDAو
 .هاي مکانی استاکتشافی داده

هاي مکانی توجه به بعد مکانی براي در روش تحلیل اکتشافی داده
ناپذیر است. با مطرح فضایی ضرورتی اجتنابهاي درك بهتر نابرابري

هایی که از توجه به توان بر محدودیت تحلیلکردن بعد مکانی می
هاي اجتماعی و اقتصادي به موقعیت جغرافیایی آن وابستگی شاخص

هايهاي تحلیل اکتشافی دادهکنند، غلبه کرد. روشصرف نظر می
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ر ناحیه نسبت به مکانی، امکان لحاظ کردن موقعیت جغرافیایی ه
سازد. تحلیل اکتشافی هاي مکانی فراهم میسایر نواحی را در تحلیل

 ها براي توصیف و نمایش اي از تکنیکهاي مکانی مجموعهداده
هاي مکانی، کشف الگوهاي قاعدگیهاي مکانی، شناسایی بیتوزیع

هاي مکانی یا سایر هاي مکانی و اشاره به رژیمارتباط مکانی، خوشه
این ). Anselin, 1998: 258( هاي ناهمگنی مکانی استشکل
و ناهمگنی  2یو محل 1همبستگی مکانی کلّیهایی از خودها اندازهروش

دهند. مفهوم کلیدي در این رویکرد، مکانی را در دسترس قرار می
خود همبستگی فضایی است، که داللت بر این موضوع دارد که نواحی 

به هم دارند تا نواحی دورتر، از سوي دیگر هاي بیشتري مجاور شباهت
و  3نمودار پراکندگی موران هاي دیگر در این تحلیل ویکی از روش

 هاي خودهمبستگی مکانی کلّی، شاخص موران در میان شاخص .1
)Moran's I( استفاده قرار گرفته است. این شاخص، داللت اي مورد به طور گسترده

هاي بطور هاي مشاهده شده و میانگینقراردادي از میزان ارتباط خطی بین ارزش
گذارد. شاخص موران نشان میهاي مجاور در اختیار میي ارزشدهی شدهفضایی وزن

ورت دهد که آیا خوشه بندي در مجموعه داده مورد مطالعه وجود دارد یا نه و به ص
 :شودزیر محاسبه می
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 مقدار متغیر در ناحیه i ،xj مقدار متغیر در ناحیه  xi تعداد نواحی، n که در آن
j، �̅� میانگین متغیر در کلیه نواحی و wij  وزن بکار رفته براي مقایسه دو ناحیهi  وj 

 دهندهنشان E(I)=-1/(n-1) بزرگتر از ارزش مورد انتظار Iاست. ارزش 
            کوچکتر از ارزش مورد انتظار Iهمبستگی مکانی مثبت و ارزش خود

E(I)=-1/(n-1)  نفی می باشد. دامنه تغییرات خود همبستگی مکانی م دهندهنشان
(خود  -1+ (خود همبستگی مکانی مثبت کامل) تا 1از  Moran's I ارزش

 . استهمبستگی مکانی منفی کامل) 
 
اي خود آماري کلّی است و امکان ارزیابی ساختار ناحیه Moran's Iآمار . 2

هاي مکانی محلی و نواحی سهیم در خود همبستگی مکانی، شناسایی خوشه
 ,Anselin)کند. نمودار پراکندگی مورانهمبستگی مکانی کلّی را فراهم نمی

و  LISA (Anselin, 1995)هاي محلی همبستگی مکانی یا ، شاخص(1996
هاي بسیار مفیدي براي تکنیکGetis-Ord (Ord and Getis,1995) شاخص 

ها ساختار خودهمبستگی ارزیابی خود همبستگی مکانی محلی هستند. این تکنیک
هاي باال یا هاي محلی با ارزشمکانی در درون نواحی را از طریق شناسایی خوشه

سازند. این گی مکانی کلی، آشکار میپایین و نواحی داراي سهم بیشتر در خود همبست
ها نواحی خاص یا گروهی از نواحی مجاور که از الگوي کلی خود همبستگی تکنیک

 سازند.اند، را نیز نمایان میمکانی منحرف شده
 

نمودار پراکندگی موران با نمایش بازه مکانی متغیر در محور عمودي و ارزش . 3
هاي مکانی محلی قاعدگیافقی، ارائه ناپایداري و بیمتغیر در هر ناحیه بر روي محور 

ي ارزش هاي مجاور سازد. بازه مکانی به عنوان میانگین وزن دهی شدهرا تسهیل می
به عنوان ضریب رگرسیون تعریف  Moran's Iیک مکان تعریف شده است. ارزش 

شده و به عنوان شیب خط در نمودار پراکندگی براي ماتریس وزنی استاندارد شده، 
بصري اکندگی موران ابزاري براي اکتشاف شود. نمودار پرنمایش داده می

اي از معناداري خوشه بندي بیند، اما هیچ گونه نشانهخودهمبستگی مکانی تدارك می
 دهد. چهار چارك مختلف نمودار پراکندگی موران مطابق با چهار نوع میمکانی ارائه ن

 

 - Getisو شاخص  (Lisa) 4هاي محلی همبستگی مکانیشاخص
Ord 5 است. 

 
 شرح و تفسیر نتایج

 
 نرخ بیکاري در ایران

برابر  1376-1391میانگین نرخ بیکاري در ایران در دورة زمانی 
درصد بوده است؛ در حالیکه، میانگین نرخ بیکاري در این دورة  12,25

و  13,55زمانی، در نقاط شهري و روستایی، به ترتیب، معادل 
برآورد شده است. باالترین نرخ بیکاري کل مربوط به سال  درصد9,71

است. در نقاط شهري و روستایی  درصد، بوده 14,25، با نرخ 1379
و  1379هاي نیز باالترین نرخ بیکاري، به ترتیب، مربوط به سال

ترین نرخ بیکاري کل پایینت. درصد اس 13,5و  14,9با نرخ  1380
ترین که پایینگزارش شده است؛ در حالی 10,3با نرخ  1383در سال 

هاي میزان بیکاري در نقاط شهري و روستایی به ترتیب در سال
است. دامنۀ نرخ  درصد گزارش شده 6,6و  12با نرخ  1386و  1387

-1391بیکاري کل، نرخ بیکاري شهري و روستایی در دوره زمانی 

 
 ). 1ارتباط مکانی محلی بین یک ناحیه با سایر همسایگانش است(جدول

 
 

دهد. با خود همبستگی مکانی کلّی را نشان می Moran's Iشاخص . 4
خود هاي خاص در الگوي کلی توان فهمید که کدام مکانمی LISAاستفاده از 

ها یا مراکز خوشه بندي را را به توان هستههمبستگی مکانی سهیم هستند، یعنی می
 شود: گونه محاسبه میاین LISAصورت معناداري شناسایی کرد. شاخص 
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xi مشاهده در ناحیه i ،�̅�  هاي میانگین مشاهدات در همه نواحی است. ارزش
دهد و   (باال یا پایین) را نشان می هاي مشابهبندي مکانی ارزشخوشه Iiمثبت 

اي هاي غیرمشابه (به عنوان مثال، ناحیهخوشه بندي مکانی ارزش Ii هاي منفیارزش
 دهد.) را نشان میهاي پایینهایی با ارزشبا ارزش باال احاطه شده بوسیله همسایه

تواند به تعمیق تحلیل این آماره مبتنی بر انباشتگی مکانی است، بنابراین می. 5
بدون تاثیرپذیري از ارزش متغیر  iهاي مکانی اطراف هر ناحیه براي تشخیص خوشه

 گونه محاسبه شده است:براي هر ناحیه این Getis-Ord کمک کند. آمارهiدر ناحیه
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Gi که در آن
  انحراف معیار  Sام، i براي پلیگون Getis-Ord مقدار شاخص *

هاي مربوط به نواحی مورد مطالعه و سایر پارامترها نیز مطابق شاخص موران شارز
هاي باال و اي بودن ارزشخوشه هدهندنشانباشد. ارزش مثبت براي این آماره می

 هاي پایین است.اي بودن ارزشخوشه هنشان دهندارزش منفی 
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 درصد است.  7و  3,27، 3,95، به ترتیب، برابر 1376
که است؛ در حالی 1,27انحراف استاندارد نرخ بیکاري کل برابر 

 0,96انحراف استاندارد نرخ بیکاري شهري و روستایی، به ترتیب، برابر 
است. ضریب همبستگی میان نرخ بیکاري کل و نرخ بیکاري  2,62و 

و  0,867، میان نرخ بیکاري کل و روستایی برابر 0,816شهري برابر 
 ت.اس 0,445ي شهري و روستایی برابر میان نرخ بیکار

 
 

 هانرخ بیکاري در شهرستان
ها، در سطح نقاط شهري و روستایی، در نرخ بیکاري شهرستان

برابر  1390بررسی شده است. نرخ بیکاري شهري در سال  1390سال 
درصد بوده است. باالترین نرخ بیکاري شهري مربوط به 13,7

ترین درصد، و پایین 53,74کرمانشاه، با شهرستان جوانرود در استان 
نرخ بیکاري شهري مربوط به شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان، 

درصد، است. انحراف استاندارد نرخ بیکاري شهري در سطح  2,09با 
 ).1390(مرکز آمار ایران،  است 8,8بر هاي کشور براشهرستان

 1376-91: نرخ بیکاري در سطح کشور، نقاط روستایی و شهري در دوره زمانی 2جدول 
واحد 
 تحلیل

1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

 12,2 12,3 13,5 11,9 10,4 10,5 11,3 11,52 10,3 11,8 12,8 14,2 14,25 13,54 12,48 13,1 کل

 13,8 13,7 15,27 13,5 12 12,5 13,4 13,77 12,3 12,8 14,3 14,8 14,9 14 13,1 12,7 شهري

 8,2 8,9 9,1 8,3 7,2 6,6 7,1 7,1 6,8 10 10,9 13,5 13,4 13 11,7 13,6 روستایی

 )1390هاي کشور (سال شهري و روستایی در سطح شهرستانهاي مربوط به نرخ بیکاري : آماره3جدول
 انحراف استاندارد دامنه حداکثر نرخ بیکاري(%) حداقل نرخ بیکاري(%) تعداد شهرستان ها  سطح تحلیل

 8,8 51,65 53,74 2,09 379 شهري
 8,16 54,3 54,11 0,8 379 روستایی

 
درصد بوده است.  8,9معادل  1390روستایی در سال نرخ بیکاري 
درصد در شهرستان  54اري روستایی با بیش از باالترین نرخ بیک

ترین نرخ بیکاري در شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان و پایین
      درصد مشاهده  1سرایان در استان خراسان جنوبی با کمتر از 

ها بیکاري در سطح شهرستان اطالعات مربوط به نرخ). (همان شودمی
ضریب همبستگی میان نرخ بیکاري شهري و  .است آمده 3در جدول 

است،  0,737معادل  1390هاي کشور در سال روستایی در شهرستان
که بیانگر وجود همبستگی مستقیم معنادار و قوي میان این دو 

در صد میتوان گفت،  99شاخص است. به عبارت دیگر، با اطمینان 

هایی که نرخ بیکاري باالیی در نقاط شهري خود دارند، با تانشهرس
  .این مشکل در نقاط روستایی خود نیز مواجه هستند

 

 پراکنش فضایی بیکاري در ایران
دهد پراکنش فضایی نرخ بیکاري در نقاط شهري کشور نشان می

هاي واقع در غرب، جنوب غرب و جنوب شرقی کشور که شهرستان
هاي واقع در شمال بیکاري را دارند؛ در حالیکه شهرستانباالترین نرخ 

بیکاري شهري غرب، شمال، شمال شرق، مرکز و جنوب کشور نرخ 
 ).1پایینتري دارند (شکل

 

 
 : توزیع مکانی نرخ بیکاري در نقاط شهري و روستایی ایران1شکل 
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توزیع مکانی نرخ بیکاري در نقاط روستایی نیز بیانگر وجود نرخ 
باالي بیکاري در غرب، جنوب غرب، جنوب، جنوب شرقی کشور است؛ 

هاي واقع در شمال غرب، شمال، شمال شرق و که شهرستاندر حالی
تري را در مقایسه با سایر مرکز کشور نرخ بیکاري روستایی پایین

نمایش توزیع مکانی نرخ بیکاري در نقاط د. دهنها نشان میشهرستان
اي در مورد چگونگی شهري و روستایی کشور، تنها آگاهی اولیه

ها دهد؛ به عبارت دیگر، این نقشهپراکنش فضایی نرخ بیکاري ارائه می
رخ بیکاري گونه اطالعات معناداري را در مورد پراکنش فضایی نهیچ

و، براي شناخت بهتر پراکنش فضایی رازایند. در ایران فراهم نمیکنن
هاي نرخ بیکاري شهري و روستایی در کشور نیاز به استفاده از تکنیک

 .آمار فضایی است
 

 ماتریس وزن مکانی
هاي مکانی، تعریف ماتریس اولین گام در تحلیل اکتشافی داده

هاي گوناگون قابل تعریف وزن مکانی است. این ماتریس که به شیوه
کند. براي یک ها اعمال میساختاري همسایگی بر دادهباشد، می

با عناصر  N×N، ماتریسی W عضوي، ماتریس فضایی Nمجموعۀ 
 شدت تأثیر ناحیۀ (Wij) قطري صفر است. سایر عناصر ماتریس وزنی

i  را بر ناحیۀj دهند. ماتریس وزنی، ساختار و شدت تأثیرات نشان می
ماتریس مجاورت و یا ماتریس  تواندکند و میفضایی را تعریف می

استفاده  مبتنی بر فاصله باشد. در این مقاله، از روش مجاورت کوین
است: اگر  تشکیل شده 1و  0شده است. ماتریس مجاورت کوین از 

مرز مشترك حتی در یک نقطه با ناحیه داشته باشد، پس آنها  iناحیۀ 
 j با ناحیهمرز مشترکی  i؛ اما اگر ناحیه Wij=1همسایه هستند و 

 Wij=0.نداشته باشد، پس آنها همسایه نیستند و 
 

 خود همبستگی مکانی کلّی

نتایج حاصل از آمار را براي نرخ بیکاري شهري و  4جدول
دهد. فرض صفر، یعنی توزیع مکانی روستایی در ایران نشان می

هاي نرخ بیکاري شهري و روستایی در ایران رد تصادفی براي شاخص
جایگشت تصادفی، ضرایب  999براساس رویکرد جایگشت با شود. می

توان معنادار هستند؛ بنابراین، می 0,001به لحاظ آماري در سطح 
هاي نرخ بیکاري شهري و روستایی در سطح گفت که توزیع شاخص

هاي ایران خودهمبستگی مکانی کلی مثبت معنادار دارد، که شهرستان
بیکاري شهري و روستایی در سطح بیانگر این موضوع است که نرخ 

اي است. این بدان مفهوم هاي ایران به لحاظ مکانی خوشهشهرستان
است که نواحی با نرخ باالي بیکاري در مجاورت نواحی با نرخ باال قرار 

اند و نواحی با نرخ پایین در مجاورت نواحی با نرخ پایین واقع گرفته
 د.انشده

هد، زمانی که در حال بررسی ددست آمده نشان می نتایج به
هاي نرخ بیکاري شهري و روستایی در سطح کلی هستیم، شاخص

یعنی زمانی که نرخ بیکاري شهري و روستایی یک شهرستان با 
شود، مکان نقش هاي مورد مطالعه مقایسه میمیانگین کل شهرستان

توانیم در مورد تصادفی کند. اما در این حالت نمیمهمی بازي می
تواند بین وابستگی مکانی صحبت کنیم؛ زیرا نمیمکانی یا عدم بودن

هاي هاي باال و خوشه بندي مکانی ارزشبندي مکانی ارزشخوشه
تمایز قایل شود. بنابراین، نیازمند ارزیابی و سنجش خود  پایین

    همبستگی مکانی محلی هستیم. با این کار، قادر به شناسایی 
هاي محلی معنادار، براي الگوي خوش هايخوشه هاي مخصوص مکان

 د.شاخص خواهیم بو Moran's Iوسیله عیین شده بهت

 
 
 

 هاي کشوربراي نرخ بیکاري شهري و روستایی در سطح شهرستان Moran's I: آمار 4جدول

 متغیر
W Binary weight matrix 

Moran's I Z P-value 

 0,00 17,44 0,563 نرخ بیکاري شهري

 0,000 17,017 0,546 نرخ بیکاري روستایی

 
 

 خود همبستگی مکانی محلی
 

 موراننمودار پراکندگی 
  گونه توصیف نمودار پراکندگی موران را این) 1995ن (انسلی

(یعنی با  کند: وقتی متغیرها در فرم استاندارد شده بیان شوندمی
میانگین صفر و انحراف استاندارد برابر با یک)، این حالت امکان 

 (شیب خط) و ارتباط مکانی محلی ارزیابی ارتباط مکانی کلی

کند. امکان بررسی نمودار پراکندگی) را فراهم می(روندهاي محلی در 
  ها ارتباط مکانی محلی از طریق تجزیه نمودار پراکندگی به چارك

هاي باال در چارك باال سمت آید: ارتباط مثبت بین ارزشدست میبه
 هاي پایین در چارك پایین سمت چپو بین ارزش  (HH)راست
(LL) هاي پایین احاطه شده با ارزش؛ ارتباط منفی بین ارزشهاي باال

هاي و ارتباط منفی بین ارزش (HL) در چارك پایین سمت راست
 . (LH)هاي باال در چارك باال سمت چپپایین احاطه شده با ارزش
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 : نمودار پراکندگی موران براي شاخص نرخ بیکاري شهري و روستایی2شکل

 
هاي همسایه مشابه هستند، نمودار پراکندگی زمانی که ارزش

دهندة خود همبستگی دهد که نشانموران روندي کلی را نمایش می
تواند براي مکانی مثبت است. نمودار پراکندگی موران همچنین می

اینها به عنوان  هاي مکانی استفاده شود، کهشناسایی بی قاعدگی
هایشان هاي بسیار متفاوت یک ویژگی از همسایهنواحی داراي ارزش

اي هستند که از الگوي کلّی تر، نواحیاند؛ به عبارت سادهتعریف شده
  .اندخودهمبستگی مکانی مثبت منحرف شده

هاي مودار پراکندگی موران براي شاخصبراي تشریح این ابزار، ن
نرخ بیکاري شهري و روستایی با استفاده از ماتریس وزنی کوین تولید 

). نتایج حاصل از نمودار پراکندگی موران براي نرخ 2(شکل  شده است

ها در چارك درصد شهرستان 29,28دهد که بیکاري شهري نشان می
HH ،52,7 ها در چارك رصد شهرستاندLL ،9,23  درصد 

اند. گرفتهقرار  HLدرصد در چارك 8,7و   LHها در چاركشهرستان
ها در چارك درصد شهرستان 29براي نرخ بیکاري روستایی، بیش از 

HH ،50,65 ها در چارك درصد شهرستانLL، 9,23  درصد در
 ).2اند (شکل قرار گرفته  HLدر چارك 10,81و   LHچارك

تر تبدیل نمودار پراکندگی موران به نقشه، درك آن را بسیار آسان
در نمودار به   HH). نواحی واقع شده در چارك 3کند (شکلمی

اند و در سیمبولوژي نقشه مورد توجه قرار گرفته  HHعنوان نواحی
طور که در همانها نیز اعمال شده است. این کار براي سایر چارك

 

 
 هاي نمودار پراکندگی موران براي نرخ بیکاري شهري و روستایی: نقشه3شکل شماره 
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در نرخ بیکاري شهري در غرب،  HHشود، نواحی مشاهده مینقشه 
براي نرخ   LLاند و نواحیجنوب غرب و جنوب شرقی کشور واقع شده

شمال غرب، شمال، شمال شرق، مرکز و جنوب  بیکاري شهري در
هاي مختلف نیز در قسمت  HLو  LHاند. نواحیکشور قرار گرفته

در نرخ   HHشوند. نواحیکشور، به صورت پراکنده، مشاهده می
بیکاري روستایی در غرب، جنوب غرب، جنوب و جنوب شرقی کشور 

شمال غرب،  براي نرخ بیکاري روستایی در  LLاند و نواحیواقع شده
 HLو   LHاند. نواحیشمال، شمال شرق و مرکز کشور قرار گرفته

 د.شونهاي مختلف کشور به صورت پراکنده مشاهده مینیز در قسمت
تواند معناداري نواحی نقشۀ حاصل از نمودار پراکندگی موران نمی

را آزمون کند؛   LHیا  HH ،LL،HLهاي واقع شده در چارك
ریزان ان منبعی بینش آفرین براي برنامهه تنها به عنوبنابراین، این نقش

تواند به عنوان تصویر کاملی دیده شود. با این همه، مطرح است و نمی
دهندة وجود نتایج نقشه حاصل از توزیع پراکندگی موران نشان

ناهمگنی مکانی به شکل چهار رژیم مکانی مجزاست. در نقاط شهري، 
و عمدتاً شامل نواحی جنوبی و   HHرژیم نخست مطابق با چارك

شامل نواحی شمالی کشور است، که هر   LLرژیم دوم، یعنی چارك
و رژیم (HL)  دو رژیم بیانگر ارتباط مکانی مثبت هستند. رژیم سوم

 LLو  HHشامل برخی نواحی در مرز بین نواحی  (LH)چهارم
. قاعده هستنداین دو رژیم بیانگر ارتباط مکانی منفی بی است، که

گونه نتیجه معناداري در بدلیل اینکه نمودار پراکندگی موران هیچ
دهد، بنابراین الگوهاي جدید باید با استفاده از اختیار ما قرار نمی

 د.ارزیابی شون  LISAآمار
 

 (LISA)هاي محلی همبستگی مکانیشاخص

هاي نرخ بیکاري نتایج قبلی نشان داد که توزیع مکانی شاخص
هاي کشور داراي خود در سطح شهرستان شهري و روستایی

هاي ناهمگنی مکانی است. با همبستگی مکانی مثبت و برخی از نشانه
توان می (LISA) هاي محلی همبستگی مکانیاستفاده از شاخص

هاي خاص در الگوي کلی خود همبستگی مکانی فهمید که کدام مکان
بندي کز خوشهها یا مراسهیم هستند؛ به عبارت دیگر، میتوان هسته

براي هر مشاهده،   LISAرا، به طور معناداري، شناسایی کرد. آمار
هاي مشابه دار ارزشبندي مکانی معنیآمارهاي از میزان خوشه

اي از میزانی که کند؛ به عبارتی، اندازهپیرامون آن مشاهده ارائه می
هاي اطراف یک مکان خاص از تصادفی بودن مکانی آرایش ارزش

 . (Anselin, 1995: 94) کنددارند، را مشخص می انحراف

مبنا براي نرخ بیکاري شهري و روستایی با   LISAالگوهاي
 دست آمدبه 0,05استفاده از رویکرد جایگشت و سطح معناداري 

). هنگامی که از ماتریس وزنی کوین استفاده شد، نتایج نشان 4(شکل
اند؛ یعنی تحلیل شدهدهد که برخی از نواحی از روند کلی منحرف می

LISA  هاي برخی نواحی با ارزشHL  وLH  ) (یا استثناهاي مکانی
 د.دهرا نشان می
نرخ بیکاري شهري  آشکار را براي  HHدو خوشه  LISAتحلیل

دهد. این دو خوشه در جنوب هاي کشور نشان میدر سطح شهرستان
نیز در شمال   LLشوند. سه خوشهشرق و غرب کشور مشاهده می

اند. غرب و شمال شرق و مرکز شمالی و جنوب غربی کشور قرار گرفته

 
 براي شاخص هاي نرخ بیکاري شهري و روستایی LISA: نقشه هاي خوشه 4شکل
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شوند. براي در مرکز کشور دیده می  HLهاي پراکنده و ضعیفخوشه
جنوب شرقی در جنوب غربی و   HHنرخ بیکاري روستایی دو خوشۀ

در شمال غربی و شمال شرقی و مرکز کشور   LLکشور و دو خوشۀ
  قرار   HLکه تنها یک شهرستان در خوشهند؛ درحالیاقرار گرفته

             گیرد که در مرکز ایران وجود دارد. این نقشه الگوي می
هاي نمودار پراکندگی موران را پیرامون مشاهده شده در نقشه ـ مرکز

وجود خودهمبستگی مکانی   LISAکند. عالوه بر این، نتایجتایید می
نواحی همراه با تقویت وجود ناهمگنی مکانی را محلی در بسیاري از 

 .کندتایید می
 

  (Getis - Ord)اُرد -شاخص جتیس
معنادار متعلق به رژیم   HH LISAتا اینجا می توان پی برد که

معنادار متعلق به رژیم پیرامون است. اما اگر   LL LISAمرکز و
نمونۀ  ها براي ارائه ناهمگنی مکانی دربخواهیم از همۀ شهرستان

توان تعیین کرد کدام تحقیق استفاده کنیم، باید چه کنیم؟ چگونه می
نواحی متعلق به رژیم مرکز و کدام متعلق به رژیم پیرامون هستند؟ 
اگر به توزیع پراکندگی موران استناد کنیم، نواحی واقع شده در 

باید از نمونه بیرون گذاشته شوند. اگر به نتایج   LHو  HLهايچارك
LISA آنهایی که معنادار  ـ استناد کنیم، برخی واحدهاي مکانی

کدام از این یچشامل ه ـ نیستند و آنهایی که استثناهاي مکانی هستند
 د.ها نخواهند شرژیم

از  (Gallo & Dall’Erba, 2006) به تبعیت از گالو و دال اربا
اُرد براي سنجش خود همبستگی مکانی محلی و براي  -آمارة جتیس

هاي کشور استفاده تشخیص ناهمگنی مکانی در میان همه شهرستان
نیم. این آمار براي همه واحدهاي مکانی محاسبه شده و هیچ کمی

فرد ها به دلیل سطح معناداري یا وضعیت منحصربهکدام از شهرستان
دهد تا از همه اند، این امر به ما اجازه میمکانی از مدل خارج نشده

 م.نینمونه استفاده ک
اُرد، توزیع مکانی نرخ بیکاري شهري و  -براساس آماره جتیس

روستایی در سراسر نواحی ثابت نیست و یک الگوي مکانی مشخصی از 
پیرامون را شکل داده:  ـهاي مکانی مرکز نرخ بیکاري به عنوان رژیم

اي از (مرکز) و خوشه اُرد مثبت ـ اي از نواحی با ارزش جتیسخوشه
(پیرامون) براي نرخ بیکاري در  اُرد منفی ـ ره جتیسنواحی با آما

هاي مکانی مرکز و پیرامون را رژیم 5شکلر. هاي کشوسطح شهرستان
دهد. رژیم هاي نرخ بیکاري شهري و روستایی نشان میبراي شاخص

مرکز در شمال غرب، شمال، شمال شرق و مرکز ایران قرار دارد؛ در 
جنوب غرب، جنوب و جنوب شرقی حالیکه رژیم پیرامون در غرب، 

 د.شوایران مشاهده می
در این مقاله، توزیع مکانی نرخ بیکاري در نقاط شهري و روستایی 

هاي کتشافی دادهتحلیل ا با استفاده از رویکرد 1390ایران را در سال 
 هاي کشور بررسی کرد. نرخ بیکاري درمکانی در سطح شهرستان

 هاي اخیر، همواره هشداردهنده بوده است. این مسئلهایران، طی سال

 

 
 اُرد براي نرخ بیکاري شهري و روستایی ـ جتیس هاي مکانی براساس شاخص: رژیم5شکل

 
هاي شغلی ایجاد افزایش ساالنۀ جمعیت فعال و کمبود فرصتناشی از 

ن در شده براي نیروي کار کشور است. میانگین نرخ بیکاري در ایرا
، کهحالیدرصد بوده است؛ در  12,25ر براب 1376ـ  1391دورة زمانی 

میانگین نرخ بیکاري در این دورة زمانی، در نقاط شهري و روستایی، 

بررسی ت. درصد برآورد شده اس 9,71و  13,55به ترتیب، معادل 
   دهد که در دوره زمانیتغییرات نرخ بیکاري در کشور نشان می

کشور با معضل بیکاري پایدار روبرو بوده و تغییرات  1376ـ  1391
 ت.اس جهت کاهش نرخ بیکاري رخ نداده چندانی در
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دهندة وجود ها، نشانسطح شهرستانتحلیل نرخ بیکاري در 
اي بر حسب نرخ بیکاري در سطح کشور است. انحراف نابرابري منطقه

ها، به استاندارد نرخ بیکاري شهري و روستایی در سطح شهرستان
ییرات نیز براي نواحی شهري است. ضریب تغ 8,9و  8,8ترتیب، برابر 

ت؛ بنابراین، تحلیل اس 4,73و براي نواحی روستایی برابر  6,54 برابر
   نرخ بیکاري، عالوه بر تأیید نرخ باالي بیکاري در سطح کشور، 

دهد. لذا این اي ارائه میهاي منطقههایی دال بر وجود نابرابرينشانه
هاي اولیه، ضرورت بررسی و تحلیل پراکنش فضایی نرخ بیکاري نشانه

همبستگی میان نرخ سازد. عالوه بر این، ضریب را در ایران آشکار می
 1390ل ستانهاي کشور در سابیکاري شهري و روستایی در شهر

است، که بیانگر وجود همبستگی مستقیم قوي و  0,737معادل 
درصد) میان این دو شاخص است. به  99(سطح معناداري  معنادار

هایی که نرخ باالیی بیکاري در نقاط شهري عبارت دیگر، شهرستان
  نرخ باالي بیکاري در نقاط روستایی خود  خود دارند، با معضل

هایی که نقاط شهري آنها نرخ در طرف مقابل، شهرستان اند.مواجه
دهد، در نقاط روستایی نیز نرخ بیکاري بیکاري کمتري را نشان می

هاي یکپارچه را براي کمتري دارند. این نکته، لزوم توجه به سیاست
  توان در گاه نمیهیچ دهد و اینکهحل معضل بیکاري نشان می

ریزي براي توسعه و رفع معضل بیکاري در یک ناحیه، تنها به برنامه
 د.یا تنها به نقاط روستایی توجه کرنقاط شهري و 

پراکنش فضایی نرخ بیکاري در نقاط شهري و روستایی کشور، 
هاي واقع دهند. که در این الگو، شهرستانالگوي مشابهی را نشان می

نوب غرب، جنوب و جنوب شرقی کشور باالترین نرخ در غرب، ج
هاي واقع در شمال غرب، شمال، بیکاري را دارند؛ در حالیکه شهرستان

هاي ترین نرخ بیکاري را دارند. نقشهشمال شرق و مرکز کشور پایین
اي را مربوط به پراکنش فضایی نرخ بیکاري در کشور، وضعیت دوگانه

دهند؛ که در آن نیمۀ ون نشان میپیرام ـ به صورت الگوي مرکز
شمالی نرخ بیکاري کمتر و نیمۀ جنوبی نرخ بیکاري بیشتري دارد. با 
این حال، نمایش توزیع مکانی نرخ بیکاري در نقاط شهري و روستایی 

اي در مورد چگونگی پراکنش فضایی نرخ کشور، تنها شناخت اولیه
ها هیچگونه اطالعات دهد؛ به عبارت دیگر، این نقشهبیکاري ارائه می

آماري معناداري را در مورد پراکنش فضایی نرخ بیکاري در ایران 
کنند. از این رو، براي شناخت بهتر پراکنش فضایی نرخ فراهم نمی

هاي آمار فضایی و، به بیکاري شهري و روستایی در کشور از تکنیک
 .هاي مکانی استفاده شدطور خاص، تحلیل اکتشافی داده

 
 گیري نتیجه

براي نرخ بیکاري شهري و  Moran's Iنتایج حاصل از آمار 
هاي نرخ بیکاري دهد که توزیع شاخصروستایی در ایران نشان می

هاي ایران داراي خودهمبستگی شهري و روستایی در سطح شهرستان
مکانی کلی مثبت معنادار است؛ این بدان معناست که نواحی با نرخ 

اند و نواحی با واحی با نرخ باال قرار گرفتهباالي بیکاري در مجاورت ن

  اند. در واقع، نرخ پایین در مجاورت نواحی با نرخ پایین واقع شده
اي توان گفت که توزیع مکانی نرخ بیکاري در ایران حالت خوشهمی

اي باال و بندي مکانی ارزشهتواند بین خوشهدارد. با این حال، آمار نمی
هاي پایین تمایز قایل شود؛ بنابراین، براي بندي مکانی ارزشخوشه

د هاي محلی معنادار، نیازمند ارزیابی و سنجش خوشناسایی خوشه
 م.همبستگی مکانی محلی هستی

گام اول در تحلیل خود همبستگی مکانی محلی، بررسی نمودار 
پراکندگی موران است. نتایج حاصل از نمودار پراکندگی موران براي 

درصد  80دهد که بیش از و روستایی نشان می نرخ بیکاري شهري
اند، که دال بر وجود قرار گرفته  LLو  HHها در دو چاركشهرستان

هاست. اما بندي در توزیع مکانی نرخ بیکاري در سطح شهرستانخوشه
تواند معناداري نواحی واقع نقشۀ حاصل از نمودار پراکندگی موران نمی

را آزمون کند؛ بنابراین،   LHای  HH ،LL،HLهاي شده در چارك
اند. با استفاده از ارزیابی شده  LISAالگوهاي جدید با استفاده از آمار

میتوان فهمید که  (LISA) هاي محلی همبستگی مکانیشاخص
هاي خاص در الگوي کلی خود همبستگی مکانی سهیم کدام مکان

را به  ديبنها یا مراکز خوشهتوان هستههستند؛ به عبارت دیگر، می
 د.طور معناداري، شناسایی کر

آشکار را براي نرخ بیکاري شهري   HHدو خوشه  LISAتحلیل
دهد. خوشۀ اول هاي کشور نشان میو روستایی در سطح شهرستان

شهر، سراوان، هاي زاهدان، ایرانشهر، خاش، زابل، نیکشامل شهرستان
برخی دیگر از سرباز، زابلی، هیرمند، جیرفت، کهنوج، منوجان، بم و 

هاي استان سیستان و بلوچستان و کرمان است که در شهرستان
هاي شود. خوشه دوم شامل شهرستانجنوب شرقی کشور مشاهده می

هاي خوزستان، لرستان، کرمانشاه، ایالم، چهارمحال و واقع در استان
بختیاري، کهکیلویه و بویراحمد و فارس است که در غرب کشور 

نیز در شمال غرب و شمال شرق و   LLهايخوشهشود. مشاهده می
و   HLهاي پراکنده و ضعیفاند. خوشهمرکز شمالی کشور قرار گرفته

LH  شوند. نتایج تحلیلدر مرکز کشور دیده میLISA   الگوي 
هاي نمودار پراکندگی موران را پیرامون مشاهده شده در نقشه ـ مرکز

همبستگی مکانی وجود خود  LISAکند. عالوه بر این، نتایجتأیید می
محلی در بسیاري از نواحی همراه با تقویت وجود ناهمگنی مکانی را 

 .کندتأیید می
هاي مکانی بیانگر وجود اکتشافی دادهبه طور کلی، نتایج تحلیل 

(خودهمبستگی مکانی مثبت) و ناهمگنی فضایی در  بنديخوشه
ت. هاي کشور اسهاي نرخ بیکاري در سطح شهرستانتوزیع شاخص

هاي نرخ بیکاري اي بر حسب شاخصهاي منطقهنتایج تحلیل، نابرابري
ر میان شهري و روستایی و تغییرات قابل توجه در سطوح بیکاري د

پیرامون آشکارترین ـ  کند. نقشه مرکزها را تأیید میشهرستان
در واقع، به سبب وجود ت. خصه در ارتباط با این تغییرات اسمش

   هاي مختلف در مناطق مختلف و تفاوت کارآمدي در زیرساخت
هاي جغرافیایی متفاوت، نیروي کار به طور موزونی در کشورحوزه



47   )1392(سال اول، شماره سوم، تابستانریزي کالبدي ـ فضایی برنامه  

ه کارآمدي بیشتر، تقاضا بیشتر و دستمزد جایی ک .پخش نشده است
: 1380باالتر است، تمایل به حضور نیروي کار بیشتر است(رئیس دانا، 

). نرخ بیکاري در استانهاي پیشرفتهتر، یعنی جایی که امکانات 195
 ت.صنعتی بیشتري وجود دارد، کمتر اسفنی و 

ان هاي اقتصادي مکنتایج حاصل از این مطالعه، توجه به سیاست
هاي کند. نقشههاي فضایی توصیه میمحور را براي کاهش نابرابري

تولید شده در این مطالعه برخی از نواحی که نیاز بیشتري به مداخله 
کند و هاي شغلی، دارند را برجسته میعمومی، از قبیل ایجاد فرصت

 هاي تواند، به طور یقین، سیاستگذاران را به کاهش نابرابريمی
گذاري در جهت اهداف سایر هدایت کند. این نوع سیاستاي منطقه

هاي شغلی در تر نیز هست؛ زیرا گسترش فرصتنواحی توسعه یافته
نواحی داراي مشکل، نیاز آنها را براي حرکت به سمت نواحی توسعه 

دهد و، به تبع آن، توازن یافته در جهت دستیابی به شغل کاهش می
 د.شوایجاد میاقتصادي بهتري براي کل کشور 

ریزان تواند توسط برنامهشناسی ارائه شده در این مقاله میروش
از قبیل مسکن، کیفیت زندگی، جرم  ـ براي بررسی متغیرهاي مختلف

ها و تري براساس آزموندست آوردن نتایج مبسوطبراي به ـ و جنایت
وجه هایی که نیاز به تتر مکانهاي آماري و شناسایی دقیقآشکارسازي

هاي عمومی ها میتواند به سیاستبیشتر دارند، اتخاذ شود. این روش
هاي خاص هستند، کمک کند. با دانستن که نیازمند شناسایی مکان

ها کمیاب هستند و این نکته که منابع دردسترس براي اجراي برنامه
هاي عمومی با در نظر گرفتن اینکه برابري در باالترین مرتبه سیاست

د، نواحی واقع شده در پیرامون باید در اولویت اول قرار گیرند. قرار دار
هاي هاي خاص و داراي مشکل، روشتوانایی برجسته کردن مکان

خور توجه براي کمک هاي مکانی را به ابزاري درتحلیل اکتشافی داده
گذاري تبدیل کرده است. ریزي عمومی و فرایندهاي سیاستبه برنامه

هاي مکانی نقطه پایان تحلیل مکانی اکتشافی دادهبا این همه، تحلیل 
گیري و وجود الگوهاي مکانی را ها چرایی شکلنیست؛ زیرا این روش

کنند. زمانی که وجود خودهمبستگی مکانی و ناهمگنی تبیین نمی
مکانی در توزیع فضایی متغیرهاي تحقیق اثبات شد، گام بعدي باید 

هاي تحلیل مکانی باشد. روش هايکارگیري تحلیل تاییدي دادهبه
هاي رگرسیونی صریح هاي مکانی قادر به تشخیص مدلتأییدي داده

مکانی هستند که خودهمبستگی مکانی و ناهمگنی مکانی را با هم 
ریزان باید قادر ها، برنامهکند. بنابراین، پس از بررسی دادهترکیب می

هاي مکانی یا رگرسیونهاي کارگیري رگرسیونبه تعیین نیاز براي به
 .هاي پدیدة مورد ارزیابی باشندسنتی براي درك بهتر همبستگی
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Spatial Analysis of Unemployment in Urban and Rural Areas in Iran 
With exploratory Spatial Data Analysis Approach 

Unemployment is a fundamental issue in world economy so that increase in employment and decrease in 
unemployment is an important indicator about of development. Iran not alone suffers from high 
unemployment rate but also the spatial distribution of unemployment rate is very solicitous. These papers 
with emphasis on exploratory spatial data analysis investigate the spatial distribution of unemployment rate 
in urban and rural areas with using data of census 2011. Results of exploratory spatial data analysis indicate 
clustering (positive spatial autocorrelation) and spatial heterogeneous in spatial distribution of urban and 
rural unemployment in Iran's counties. Therefore results of this paper can provide context for proper 
planning in order to obviation regional inequality in unemployment rate in Iran.  

Keywords: Unemployment, exploratory spatial data analysis, urban areas, rural areas, Iran 

 


