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تحقیقات اپیدمیولوژیک و اجتماعی، بررسی الگوهاي ارتباط بین محـل زنـدگی افـراد و پیامـدهاي     االت مهم ؤیکی از س:فاهدامقدمه و 
هـاي  اجتمـاعی مهـم بـا اسـتفاده از داده    -براي متغیرهایی اقتصاديهاي افتراقمحاسبه شاخص،در این بررسی. اجتماعی و سالمتی است

موجود در سطح سـالمت، در  هاي ال که آیا افتراق اقامتی با تفاوتؤین سو سپس براي پاسخ به ا،انجام گرفته است1385سرشماري سال 
.هاي یک متغیر مورد نظر ارتباط دارد، تالش شده استزیر گروه

هاي افتراق اقامتی در وهلـه  شاخص. کشور استفاده شده است1385هاي سرشماري سال دادهدرصد20دراین مطالعه از نمونه :روش کار
فتن شهرستان به عنوان واحد سکونت براي کل شهرستان محاسبه گردید و در مرحله بعد، محاسـبات بـا در نظـر گـرفتن     اول با در نظر گر

6در ایـن مطالعـه   .طـور جداگانـه انجـام شـده اسـت     هاي اسـتان بـه  دهستان به عنوان واحد سکونت براي هر یک از شهرستان/شهر/بخش
Information theoryوDissimilarity Indexهـاي معمـول بـراي   تـراق از نقطـه بـرش   بندي افدر تقسیم. محاسبه گردیدافتراقشاخص 

indexاستفاده گردید.
تـر  محاسبه شده، استان هرمزگـان از نظـر بـیش   Information theory index)و(dissimilarity indexهاي افتراق براساس شاخص:نتایج

.هاي استان افتراق متوسط، زیاد و حتی شدید داشتندبرخی شهرستانمورد بررسی درهايمتغیر.متغیرهاي مورد مطالعه، افتراق کم داشت
هـاي  شهرسـتان هاي جغرافیایی مورد بررسی در برخی ازب تعدادي از متغیرها در بین واحدنتایج، نشان دهنده توزیع نامناس:گیرينتیجه

تر خدمات و حرکت در راستاي تحقق برابـري زیع مناسبت تولید شده براي توتوانند از اطالعامقامات استان می. باشداستان هرمزگان می
.در سالمت و عدالت اجتماعی استفاده نمایند

هاي سرشماري، استان هرمزگانهاي افتراق، دادهافتراق اقامتی، شاخص:واژگان کلیدي

مقدمه
االت مهم در زمینه تحقیقات اپیدمیولوژیک و ؤیکی از س

ی الگوهاي ارتباط بین محل زندگی افراد و اجتماعی بررس
ه به انجام چنین عالق. پیامدهاي اجتماعی و سالمتی است

هاي تئوري و هاي اخیر به خاطر پیشرفتتحقیقاتی در دهه
شناسی در تعیین این ارتباطات به میزان قابل توجهی افزایش روش

. یافته است
ترین تعریفی شایع. وجود داردافتراقچند برداشت متفاوت از 

هامساوي گروهبه مفهوم توزیع غیر؛ که از آن وجود دارد
) یت دیگرحیطه یک صفت مثل نژاد، تحصیالت یا هر خصوصدر(

با . تواند شهر، استان یا کشور باشددر عرض یک محدوده که می
این توصیف در خصوص نژاد در منطقه جغرافیایی به نام شهر اگر 

به درصدهاي یکسان در شهر حضور نژاد سیاه، سفید و زرد3
ها در شهر یکسان باشد این شهر داشته باشند و پراکندگی آن

هاي نژادي در اما در صورتی که هر یک از این گونه،نداردافتراق
این شهر به شدت .یک قسمت مجزا از شهر تجمع داشته باشند

.باشدمیافتراقدچار 
،شناسی داردعلوم جامعهتاریخچه قدیمی در افتراق گیرياندازه

در آن . گرددبر می1950و اوایل دهه 1940دهه و سابقه آن به 
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85/در استان هرمزگان1385هاي سرشماري سال بر اساس دادهافتراق اقامتیي هاشاخص

در یک سري مقاالت که در افتراق هاي زمان تعدادي از شاخص
American sociology reviewمورد بررسی ،رسیدبه چاپ می

تربیش) 7،6(به استثناي چند مورد).1-5(قرار گرفت
محدود به افتراق گیري اندازهدر اختی شنروشهاي یشرفتپ

ها و سفیدها یا مثل سیاه(گیري آن بین دو گروه جمعیت اندازه
). 9،8(بود) ها و مردهازن

افتراق گیري اندازهدو پیشرفت مهم در تئوري 1965در سال 
روي )Taeuber)1985 ()8و Jamesها نظرات اولین آن. رخ داد

در خصوص Winships)1980((9)و Schwartzمطالعه 
گیري اندازهنابرابري بود که یک گروه کرایتریا براي گیري اندازه

هایی که و نشان دادند که شاخص،ارایه کردندافتراقهايشاخص
درممکن است ،در مطالعات تجربی به شدت همبستگی دارند

زمانی که سهم مانندشرایط ویژه بسیار متفاوت عمل نمایند
دومین پیشرفت مربوط به کار .کندر مییها تغیهروجمعیت از گ

MasseyوDentonبندي بود که از فاکتور آنالیز براي تقسیم
. گروه استفاده نمودند5به افتراقهاي شاخص
: بعد عبارتند از5این 

Evenness :باشدشامل نحوه توزیع افراد جمعیت می .
Exposure : نمایدمیگیري اندازهرا که تماس بالقوه افراد با هم .

Concentration : به مقدار نسبی فضاي فیزیکی مورد اشتغال
. کنداشاره می

Centralization :اي که یک گروه نزدیک مرکز یک درجه
. دهدمنطقه شهري قرار دارد را نشان می

Clustering :هاي اقلیت به طور میزانی که اعضاي گروه
گیري اندازهکنند را هم زندگی مینامتناسب در مناطق مجاور 

. نمایدمی
هایی که توسط و شاخصافتراقبعدي براي 5این ساختار 

Denton , Masseyانتخاب شده بود توسط, phua

white, masseyمجدداً 1995هاي سرشماري با استفاده از داده
مقاالت جدیداً منتشر شده توسط)10(تأیید گردید

Iceland , Wilkes چنان همافتراقنیز این ساختار چند بعدي
).11(صحیح ارزیابی نمودند2000براي سال 

از چند طریق روي پیامدهاي اجتماعی و افتراقالگوهاي 
به این دلیل است که ثیر أتبخشی از این . گذارندثیر أتسالمت 

ها به منابع مهم و محل زندگی افراد روي دسترسی و نزدیکی آن
این منابع مهم . استثیرگذار أتهاي بین گروهی ساحتمال تما

مثل دسترسی به مدارس، بیمارستان، (ممکن است سازمانی 

هاي دسترسی به شبکه(و یا اجتماعی ) هاي شغلیکلینیک، فرصت
افتراقعالوه بر این . باشد) هاي اجتماعیاجتماعی و دیگر سرمایه

حتمالی نظیر ممکن است از طریق نزدیکی افراد به منابع خطر ا
) هاي فرسودهآلودگی هوا، کیفیت آب، ساختمان(خطرات محیطی 

).12(موثر باشد) جرم و جنایت(و خطرات اجتماعی 
ارزیابی ارتباط بین ،افتراقگیري اندازهیکی از دالیل اولیه براي 

هاي گروهی در برخی پیامدهاي اجتماعی و تفاوتافتراق الگوهاي 
اقتصادي، افتراق ال مهم است بدانیم آیا طور مثه ب. و سالمت است

ومیر یا بیماري در اجتماعی یا نژادي با تفاوت در میزان مرگ
.اجتماعی یا نژادي ارتباط دارد- سطوح مختلف اقتصادي
که روي جمعیت کل کشور صورت 1385در سرشماري سال 

فرم از خانوارهاي 2اطالعات نفوس و مسکن در قالب ،پذیرفت
ساکن، خانوارهاي گروهی ن، خانوارهاي معمولی غیرمعمولی ساک

هاي در مجموع داده. آوري گردیدجمعی، جمعو خانوارهاي دسته
اجتماعی مهم و برخی -هاي اقتصاديمربوط به بسیاري شاخص

از کل خانوارهاي معمولی درصد20هاي سالمت براي شاخص
. ساکن و گروهی کشورتکمیل گردیده است

براي متغیرهایی افتراقهاي محاسبه شاخص، العهاین مطهدف از 
اند قرار گرفتهسؤال اجتماعی مهم که در سرشماري مورد - اقتصادي

و نیز برخی متغیرهاي مرتبط با سالمت که براي اولین بار در این 
این .بودقرار گرفتند در استان هرمزگان سؤال سرشماري مورد 

ها در واحدهاي شاخصها وضعیت نابرابري در توزیع این شاخص
هاي استان جغرافیایی استان و نیز وضعیت را در هر یک از شهرستان

در واحدهاي جغرافیایی تعریف شده براي آن شهرستان نشان 
توان به عنوان مقادیر هاي محاسبه شده میاین شاخصدهند و ازمی

هاي ها بر اساس دادهرفرانس استفاده نمود و با محاسبه مجدد آن
در سطح استان ،هاي صورت گرفتهیتلها فعاماري و مقایسه آنسرش

در راستاي کاهش نابرابري در توزیع خدمات در واحدهاي جغرافیایی 
.استان را ارزیابی نمود

روش کار
هاي مربوط به این داده. باشدمطالعه به صورت مقطعی مینوع 

در هاي سرشماري انجام شدهاز دادهدرصد20مطالعه یک نمونه 
هاي در دسترس در دو فرمت یکی داده. باشددر کشور می1385

هر . براي افراد و یک براي خانوارها در استان هرمزگان موجود بود
هاي یک وزن براي داده(ها یک وزن داده شده بود یک از داده

هاي مربوط به خانوار و یک وزن براي فردي، یک وزن براي داده
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هالکوئی نائینی و همکاران/ 86

که با استفاده از این اوزان ) مسکونیهاي مربوط به واحد داده
هاي سرشماري مربوط به متغیرهاي مورد بررسی توان کل دادهمی

جمعیت کشور درصد20در این مطالعه که در مجموع براي 
محاسبات با تمامی. سازي نمودآوري شده است را شبیهجمع

.دهی صورت پذیرفته استاستفاده از این وزن
1385ي عمومی نفوس و مسکن سال اساس نتایج سرشماربر

هاي داده. استنفر بوده1403674جمعیت استان هرمزگان بالغ بر 
دهی اب وزنسهاي داراي اطالعات فردي افراد با احتمربوط به فایل
جمعیت درصد 32/19باشد که برابر نفر می271390موجود شامل 

.که نمونه قابل توجهی است،باشداستان هرمزگان می
)  Residential Segregation(هاي افتراق اقامتی صشاخ

گرفتن شهرستان به عنوان واحد بار با در نظر محاسبه شده یک
10بین (جغرافیایی براي کل استان محاسبه گردیده است

و یک بار با در نظر گرفتن بخش بهعنوان ) شهرستان بزرگ استان
طور جداگانه هاي استان به واحد سکونت براي هر یک از شهرستان

.توضیح داده شده استزیرکه در، محاسبه شده است
هاي ابوموسی، شهرستان به نام11استان هرمزگان داراي 

باد، آبندرعباس، بندرلنگه، قشم، میناب، جاسک، رودان، حاجی
که شهرستان ابوموسی به علت ،باشدمیيبستک، خمیر، گاوبند

.جمعیت اندك از محاسبات حذف گردید
براي متغیرهاي مورد نظر در هر افتراقهاي ي محاسبه شاخصبرا

هاي هر شهرستان به عنوان واحد شهرستان بخش10یک از این 
هاي مرکزي هر که بخشبه علت آن، اماجمعیتی انتخاب گردید

هاي آن تان جمعیت زیادتري در مقایسه با سایر بخشسشهر
در هر هاي با جمعیت باالجاي بخشه ب،شهرستان داشت
هاي موجود در آن بخش به عنوان واحد دهستان/شهرستان از شهر

.جغرافیایی استفاده شد
واحدهاي جغرافیایی مورد استفاده در محاسبات به شرح جدول 

.باشندمی1شماره 
، Dissimilarity:که عبارتند از افتراقشاخص 6در این مطالعه 

GiniIndex ،Information Theory Index،Squared coefficient
of variation،Relative diversity IndexوNormalized

exposure Index براي متغیرهاي دو حالته یا چند حالت
چنین متغیرهاي اجتماعی موجود در سرشماري و هم- اقتصادي

براي محاسبه . سالمت موجود در سرشماري محاسبه گردید
استفاده Excelافزارو نرمStataافزازها از کد نویسی در نرمشاخص

هاي مورد استفاده بنديبندي افتراق بر اساس تقیسمدر تقسیم. شد
براي . استفاده گردیدزیر هاي در سایر مقاالت از نقطه برش

Dissimilarity Index در گروه29/0الیمقادیر صفرlowافتراق ،
-69/0ر ، مقادیافتراقmoderateدر گروه3/0- 3/039/0مقادیر 

افتراق extremeدر گروه7/0- 1و مقادیر افتراقhighدر گروه4/0
مقادیرinformation theory indexدر مورخ شاخص . قرار گرفتند

در 10/0- 24/0مقادیر ،افتراقlowدر گروه0- 09/0
و افتراقhighدر گروه25/0- 39/0، مقادیر افتراقmoderateگروه

. قرار گرفتندافتراقxtremeدر گروه40/0-1مقادیر

افتراقگیري اندازه
را باید مد مسأله در یک مجموعه چندین افتراقگیري اندازهبراي 

. نظر قرار داد
داللت بر این دارد که به چه میزانی افراد افتراقجا که از آن

متفاوت زندگی ) Neighborhood(هاي هاي مختلف در مکانگروه
. گرددارایه باید تعریفی از مکان زندگی ، بنابراینکنندمی

. باشدمورد نظر میافتراقباید مشخص نمود کدام حیطه از 
Massey وDenton ،5 13(اند را توصیف نمودهافتراقبعد( .

یک از وابسته به این هستند که کدامافتراقگیري اندازهکارهاي راه
. باشدمورد نظر میافتراقهاي جنبه

را در سطوح آن افتراقاز جمعیت که می خواهیم باید بعدي 
در سطوح افتراقگیري اندازه. گرددمشخص شود؛ میگیري اندازه

گیري اندازهمتفاوت بود و ابزارهاي گروهییا ايرتبهیک متغیر 
گیري اندازهشاخص گروهیحتی در متغیرهاي . طلبدمتفاوتی را می

از شاخص مورد نیاز براي متفاوتگروه2در سطح متغیر با افتراق
).14(در سطوح یک متغیر چند حالتی استگیري اندازه

:هاي مورد استفاده عبارتند ازشاخص
Dissimilarity(D)شاخص

این شاخص نشان دهنده درصد افرادي است که باید بین 
هاي گروهی بین جا شوند تا نسبتهواحدهاي سازمانی جاب

تقسیم بر درصد افرادي که باید واحدهاي سازمانی یکسان شود
کامل برسدافتراقجا شوند که سیستم به هبین واحدها جاب

)15،13(

Gini(G)شاخص

هاي گروهی این شاخص حاصل جمع قدر مطلق تفاوت نسبت
در این (بین تمام جفت واحدهاي سازمانی ) دو گروه تحصیالت(

براساس باشد کهمی) مثال بین تمام جفت شهرهاي ممکن استان
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جمعیت هر یک از شهرها وزن داده شده است تقسیم بر حداکثر 
.باشدکامل میافتراقاین مقدار در حالت 

افتراقبه مفهوم ؛تر باشداین شاخص نیز هر چه به یک نزدیک
تر کامل است یعنی یک گروه تحصیلی در یک شهرستان برجسته

به ؛تر باشدیکو هر چه به صفر نزد،باشدها میاز سایر شهرستان
هاي تحصیلی به طور یکسان یعنی گروه. استافتراقمفهوم عدم 

.اندها پخش شدهبین شهرستان

Theil information theory(H)شاخص 

H یک شاخص ،evennessهاي که میزانی که گروه،باشدمی
به صورت یکسان و )هاي تحصیالتگروه(متغیر مورد بررسی 

اند را نشان پراکنده شده) شهرها(ازمانی همانند بین واحدهاي س
توان به صورت تفاوت بین تنوع چنین میهمHبه )13(.دهدمی

)diversity ( سیستم)و متوسط وزنی تنوع واحدهاي ) کل استان
تقسیم بر تنوع کل سیستم ) هاهر یک از شهرستان(سازمانی 

).16(تفسیر نمود

Variance ratio (V)شاخص 

. ها تفسیر نمودrjmتوان تحت عنوان واریانسا میاین شاخص ر
در واقع این شاخص نسبتی از واریانس عضویت در گروه در 

هاي گروهی بین واحدهاي سازمانی مقایسه با تفاوت نسبت
. باشدمی) شهرهاي استان هرمزگان(

Exposure(E)شاخص

متوسط مواجهه اعضاي یک گروه ) exposure(شاخص مواجهه 
m)ً(دیگر را به گروه) با سوادمثالn) (سنجد که می) سوادهابی

در محیط لوکال یک ) سوادهابی(nمنظور از مواجهه، نسبت گروه 
یک exposureاز نظر شاخص ،باشدمی) باسوادها(mعضو گروه

که اعضاي ،شودمحسوب میsegregatedمجموعه در صورتی
حی سازمانی زندگی به طور متوسط در نوا) با سوادها(mگروه 

در حالت . کم باشد) سوادهابی(nکنند که تعداد اعضاي گروه 
aspatialمحیط لوکال)environment local ( یک محدوده

هاي شود که در این مثال شهرستانجغرافیایی در نظر گرفته می
).17،2(باشنداستان هرمزگان می

هایافته
هاي از دادهدرصد20نه هاي مربوط به این مطالعه یک نموداده

. باشددر استان هرمزگان می1385سرشماري انجام شده در سال 
هاي در دسترس در دو فرمت یکی براي افراد و یک براي داده

ها یک به هر یک از داده.خانوارها در استان هرمزگان موجود بود
هاي فردي، یک وزن براي یک وزن براي داده(وزن داده شده بود 

هاي مربوط به وار و یک وزن براي دادهاي مربوط به خانههداده
هاي توان کل دادهکه با استفاده از این اوزان می) واحد مسکونی

سرشماري مربوط به متغیرهاي مورد بررسی در این مطالعه که در 
آوري شده است را جمعیت استان جمعدرصد20مجموع براي 

دهی ا استفاده از این وزنبزیرمحاسبات تمامی. سازي نمودشبیه
.صورت پذیرفته است

1403674برابر 1385جمعیت استان بر اساس سرشماري سال 
هاي داراي اطالعات فردي هاي مربوط به فایلداده. نفر بوده است

باشد که نفر می271913دهی موجود شامل وزنب تسااحافراد با 
اشد که نمونه بجمعیت استان هرمزگان میدرصد20ا ببرابر تقری

.قابل توجهی است
هاي مورد بررسی در سطح استان بین وضعیت افتراق شاخص

ها و در هر شهرستان بین واحدهاي جغرافیایی هر شهرستان
.باشندمیزیرشهرستان به شرح 

هاي فردي شاخص
64سال و باالي 15-64سال ، 14متغیر سن به سه گروه زیر 

فتراق اقامتی سن براي استان هاي اسال تقسیم گردید شاخص
. باشدمی2هاي آن به شرح جدول شماره هرمزگان بین شهرستان

هاي هر ها بین حوزهتک شهرستانها براي تکاین شاخص
ترین میزان افتراق بر اساس کم. شهرستان نیز محاسبه گردید

هاي رودان و بندرعباس و در شهرستانdissimilarityشاخص 
هاي بندرلنگه و جاسک فتراق در شهرستانترین شاخص ابیش

هاي افتراق اقامتی شاخص،در مورد متغیر جنسیت. شوددیده می
شمارههاي آن به شرح جدولبراي استان هرمزگان بین شهرستان

dissimilarityترین میزان افتراق بر اساس شاخص کم. باشدمی2

افتراق ترین شاخصباد و خمیر و بیشآهاي حاجیدر شهرستان
.شودهاي بندرلنگه و بستک دیده میدر شهرستان

سال و باالتر به دو گروه با 6اگر متغیر تحصیالت براي افراد 
هاي افتراق اقامتی براي شاخصشود،سواد تقسیم سواد و بی
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2شمارههاي آن به شرح جدولاستان هرمزگان بین شهرستان
در Dاخص ترین میزان افتراق بر اساس شکم. باشدمی

ترین شاخص افتراق در هاي گاوبندي و خمیر و بیششهرستان
.شودهاي بندرعباس و جاسک دیده میشهرستان

سال و باالتر به پنج گروه 6اگر متغیر تحصیالت براي افراد 
ساالن، راهنمایی، ابتدایی و سوادآموزي بزرگسواد، اي بیرتبه

رین میزان افتراق بر تکمگردد،متوسطه و تحصیالت عالی تقسیم 
H0(Ordinal information( رتبه اي افتراقاساس شاخص

theory indexاي شاخصکه در واقع فرمت رتبه
Theil information theory(H)هاي بستک در شهرستانباشد،می

هاي جاسک و بندر لنگه دیده ترین در شهرستانو خمیر و بیش
.شودمی

سال و باالتر 6ه تحصیل براي افراد اگر متغیر وضعیت اشتغال ب
Dترین میزان افتراق بر اساس شاخص کمشود،به دو گروه تقسیم 

ترین شاخص افتراق در هاي قشم و خمیر و بیشدر شهرستان
وضعیت افتراق . شودباد و بستک دیده میآهاي حاجیشهرستان

.آمده است2استان نیز براي این متغیر در جدول شماره 
بادي، شهر یا آگروه همین شهر یا 2غیر محل تولد به اگر مت

ترین میزان افتراق بر اساس کمگردد،کشور یا آبادي دیگرتقسیم
ترین هاي رودان و بندرعباس و بیشدر شهرستانDشاخص 

باد دیده آهاي بندرلنگه و حاجیشاخص افتراق در شهرستان
در جدول وضعیت افتراق استان نیز براي این متغیر.شودمی

.آمده است2شماره 
ترین کم،از نظر متغیر تابعیت با دو گروه ایرانی و غیر ایرانی

هاي گاوبندي و در شهرستانDمیزان افتراق بر اساس شاخص 
هاي قشم و ترین شاخص افتراق در شهرستانبیش، وبادآحاجی

میزان افتراق در سطح استان بر اساس .شودمیناب دیده می
از نظر تغییر محل سکونت در . باشدمیدرصد27رابر بDشاخص 

ترین میزان افتراق بر اساس کم،سال گذشته به دالیل مختلف10
ترین شاخص هاي رودان و خمیر و بیشدر شهرستانDشاخص 

وضعیت . شودهاي بندرلنگه و قشم دیده میافتراق در شهرستان
.آمده است2افتراق استان در جدول شماره 

سال اگر جمعیت 10ظر وضعیت فعالیت جمعیت باالي از ن
روز 7در - 1(سال استان هرمزگان به دو گروه فعال 10باالي 

، اماداراي شغل است-2؛ساعت کار کرده است1گذشته حداقل 
روز گذشته 30در -3؛روز گذشته به دالیلی کار نکرده است7در 

در انتظار شروع - -4و؛در جستجوي کار بوده و آماده به کار است
و غیر ) کار جدید یا بازگشت به شغل قبلی بوده و آماده کار است

- 4؛ ودارانهخ-3؛داراي درآمد بدون کار-2؛محصل-1(فعال 
در Dترین میزان افتراق بر اساس شاخص کمشود،تقسیم ) سایر

ترین شاخص افتراق و بیش،هاي بندرعباس و گاوبنديشهرستان
.شودهاي بندرلنگه و میناب دیده میدر شهرستان

اساس وضعیت سال استان هرمزگان بر10اگر جمعیت باالي 
1روز گذشته حداقل 7در -1(گروه فعال شاغل 6فعالیت به 

روز 7در ، اماداراي شغل است-2؛ و ساعت کار کرده است
روز 30در -1(فعال بیکار ) گذشته به دالیلی کار نکرده است

در انتظار -2؛ و جستجوي کار بوده و آماده به کار استگذشته در
، )شروع کار جدید یا بازگشت به شغل قبلی بوده و آماده کار است

غیر فعال محصل، غیر فعال داراي درآمد بدون کار، غیر فعال 
ترین میزان  افتراق بر کمگردد،دار، غیر فعال سایر تقسیم خانه

درعباس و گاوبندي و هاي بندر شهرستانDاساس شاخص 
و بندرلنگه اسک جهاي ترین شاخص افتراق در شهرستانبیش

آمده 2وضعیت افتراق استان نیز در جدول شماره . شوددیده می
.است

سال استان هرمزگان بر اساس محل کار 10اگر جمعیت باالي 
بادي دیگر آبادي و شهر یا آیا تحصیل به دو گروه همین شهر یا 

در Dترین میزان افتراق بر اساس شاخص مکشود،تقسیم
ترین شاخص افتراق در هاي بستک و میناب و بیششهرستان
.شودهاي بندرعباس و بندرلنگه دیده میشهرستان

سال استان هرمزگان را براساس نوع 10اگر جمعیت باالي 
، )دارمشتمل بر بیکار، محصل و خانه(گروه غیر فعال 5فعالیت به 
بگیر بگیر بخش عمومی و حقوقحقوقارکن مستقل،کارفرما، ک

ترین میزان افتراق بر اساس کمگردد،بخش خصوصی تقسیم 
هاي گاوبندي و بندرعباس و در شهرستانDشاخص 

هاي جاسک و بندرلنگه ترین شاخص افتراق در شهرستانبیش
.شوددیده می

4اگر جمعیت استان هرمزگان براساس وضعیت زناشویی به 
همسر در اثر فوت همسر یا طالق، وه زیر بلوغ، داراي همسر، بیگر

ترین میزان افتراق بر اساس کمشود،و هرگز ازدواج نکرده تقسیم 
هاي خمیر و بندرعباس و در شهرستانDشاخص 

هاي رودان و بندرلنگه دیده ترین شاخص افتراق در شهرستانبیش
.شودمی

سال 10ر جمعیت باالي از نظر شاخص دفعات تغییر همسر اگ
گروه3اساس تعداد دفعات تغییر همسر به استان هرمزگان بر

ترین میزان افتراق بر کمگردد،تر تقسیمبار یا بیش2و 1،صفر
باد و قشم و آهاي حاجیدر شهرستانH0اياساس شاخص رتبه
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هاي جاسک و خمیر دیده ترین شاخص افتراق در شهرستانبیش
.شودمی

لولیتمع
اگر جمعیت استان هرمزگان بر اساس دارا بودن هر یک از 

هاي نابینایی، ناشنوایی، اختالل در گفتار و صدا، قطع معلولیت
دست، نقص دست قطع پا، نقص پا، نقص تنه و اختالل ذهنی به 

معلولیت تقسیم تر شیبدو گروه فاقد معلولیت و داراي یک یا 
هاي در شهرستانDاساس شاخص ترین میزان افتراق بر کمگردد،

هاي ترین شاخص افتراق در شهرستانو بیش، گاوبندي و قشم
میزان افتراق در سطح استان براي . شودبندرلنگه و خمیر دیده می

.باشدمیدرصد16متغیر فوق برابر 
اگر خانوارهاي استان هرمزگان بر اساس وجود هر یک از 

تر شیبعلولیت و داراي یک یا هاي فوق به دو گروه فاقد ممعلولیت
Dترین میزان افتراق بر اساس شاخص کمگردد،معلولیت تقسیم 

ترین شاخص افتراق باد و بیشآهاي گاوبندي و حاجیدر شهرستان
هاي بندرلنگه و بسدر شهرستان

میزان افتراق در سطح استان براي متغیر فوق .شودمیتک دیده
.باشدمیدرصد17برابر 

اند سالی که تاکنون فرزند زنده به دنیا آورده10نان باالي اگر ز
هاي گروه گروه2ها به را بر حسب تعداد فرزندان فوت شده آن

ترین میزان افتراق بر کمشود،تر تقسیمفرزند و یک یا بیشصفر
ترین و بیشباد آهاي خمیر و حاجیدر شهرستانDاساس شاخص 

.شودمیناب و بندرلنگه دیده میهاي شاخص افتراق در شهرستان
سال اول تولد اگر زنان دراز نظر وضعیت فوت فرزندان مادر

روز گذشته فرزند زنده به دنیا 365سالی را که در 10باالي 
گروه داراي فرزند 2بر حسب فوت فرزند متولد شده به ؛اندآورده

هاي شاخصشود،فوت شده و بدون فرزند فوت شده تقسیم
هاي آن به شرح اقامتی براي استان هرمزگان بین شهرستانافتراق
در این متغیر به علت نادر بودن پیامد . باشدمی1شمارهجدول

در باد، بستک و خمیر صرفاًآهاي حاجیمورد بررسی در شهرستان
در ها پیامد مشاهده شده وهاي این شهرستانیکی از حوزه

افتراقامکان محاسبه نابراین، بجاسک نیز پیامد مشاهده نشده است
. ها در نمونه در دسترس موجود نبوده استدر این شهرستان

هاي در شهرستانDترین میزان افتراق بر اساس شاخص کم
هاي ترین شاخص افتراق در شهرستانگاوبندي و رودان و بیش

.شودمیناب و بندرلنگه دیده می
هاي خانوارشاخص

303323تعداد 1385سرشماري در استان هرمزگان بر اساس 
هاي داراي اطالعات هاي مربوط به فایلخانوار وجود دارد داده

،باشدخانوار می56461دهی موجود شامل اب وزنسخانوار با احت
تعداد کل خانوارهاي استان هرمزگان درصد61/18که برابر 

.باشد که نمونه قابل توجهی استمی
بر اساس وجود خودروي سبک اگر خانوارهاي استان هرمزگان 

در خانواده به دو گروه داراي خودروي سبک و فاقد خودروي 
هاي افتراق اقامتی براي استان شاخصگردد،سبک تقسیم 

. باشدمی3شمارههاي آن به شرح جدولهرمزگان بین شهرستان
هاي خمیر در شهرستانDترین میزان افتراق بر اساس شاخص کم

هاي جاسک و شاخص افتراق در شهرستانترینو بستک و بیش
.شودباد دیده میآاجیح

اي و گازي در خانوار از نظر وضعیت وجود موتور سیکلت دنده
اگر خانوارهاي استان هرمزگان به دو گروه داراي موتور سیکلت و 

هاي افتراق اقامتی استان هرمزگان شاخصشود،فاقد آن تقسیم 
ترین کم.باشدمی3شمارهولهاي آن به شرح جدبین شهرستان

هاي خمیر و رودان در شهرستانDمیزان افتراق بر اساس شاخص 
هاي بندر لنگه و قشم ترین شاخص افتراق در شهرستانو بیش

.شوددیده می
در خصوص وضعیت وجود رایانه در خانوار اگر خانوارهاي استان 

ترین کمشود،هرمزگان به دو گروه داراي رایانه و فاقد آن تقسیم 
هاي بستک و در شهرستانDمیزان افتراق بر اساس شاخص 

باد و آهاي حاجیترین شاخص افتراق در شهرستانرودان و بیش
درصد23میزان افتراق در سطح استان برابر . شودمیناب دیده می

. باشدمی

وضعیت وجود اینترنت در خانوار
وجود اینترنت در اگر خانوارهاي استان هرمزگان را بر اساس

ترین کمشود، خانوار به دو گروه داراي اینترنت و فاقد آن تقسیم
هاي بندرلنگه و در شهرستانDمیزان افتراق بر اساس شاخص 

هاي میناب و ترین شاخص افتراق در شهرستانبستک و بیش
3وضعیت افتراق استان نیز در جدول شماره . شودرودان دیده می

.آمده است
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هالکوئی نائینی و همکاران/ 90

ه محل سکونت خانوارنحو
اگر خانوارهاي استان هرمزگان بر اساس نحوه تصرف محل 

ترین کمشود، سکونت خانوار به دو گروه ملکی و استیجاري تقسیم 
هاي میناب و در شهرستانDمیزان افتراق بر اساس شاخص 

هاي بندرلنگه و ترین شاخص افتراق در شهرستانبستک و بیش
افتراق این متغیر مهم اقتصادي در وضعیت. شودجاسک دیده می

.آمده است3سطح استان نیز در جدول شماره 
وضعیت مساحت زیر بناي واحد مسکونی خانوار در از نظر

صورتی که خانوارهاي استان هرمزگان را بر اساس مساحت زیر 
51- 75متر، 50تر از گروه کم7بناي واحد مسکونی خانوار به 

151- 200متر ، 101- 150متر، 81- 100متر، 76-80متر، 
ترین میزان افتراق بر کمشود،متر و باالتر متر تقسیم 201متر، 

اد و آبهاي گاوبندي و حاجیدر شهرستانDاساس شاخص 
هاي جاسک و بندرلنگه ترین شاخص افتراق در شهرستانبیش

درصد10میزان افتراق در سطح استان برابر . شوددیده می
. باشدمی

تعداد افراد باسواد خانوار
6اگر خانوار هاي استان هرمزگان براساس تعداد افراد با سواد به 

هاي شاخصشود، نفر و بیشتر تقسیم5و4، 3، 2، 1، 0گروه 
به شرح جدولها بین شهرستاناستان هرمزگان درافتراق اقامتی 

.باشدمی3شماره
هاي در شهرستانH0ترین میزان افتراق بر اساس شاخص  کم

هاي ترین شاخص افتراق در شهرستانخمیر، بستک و بیش
، سواد خانواردر مورد افراد بی.شودآباد و جاسک دیده میحاجی

4سواد به اگر خانوارهاي استان هرمزگان براساس تعداد افراد بی
شود،سواد در خانواده تقسیم تر فرد بیو بیش3، 2، 1، 0گروه 

تراق اقامتی براي کل استان هرمزگان بین هاي افشاخص
ترین کم. باشدمی3شمارههاي آن به شرح جدولشهرستان

هاي گاوبندي ودر شهرستانH0میزان افتراق بر اساس شاخص
هاي جاسک و ترین شاخص افتراق در شهرستانخمیر، و بیش

.شودبندر لنگه دیده می
اد افراد شاغل اساس تعداگر خانوارهاي استان هرمزگان بر

فرد شاغل در خانوار تقسیمترو بیش3، 2، 1، 0گروه 4خانوار به 
در H0ترین میزان افتراق بر اساس شاخص کمگردد،

ترین شاخص افتراق هاي بندرعباس و گاوبندي، و بیششهرستان
افتراق در سطح . شودهاي بستک و جاسک دیده میدر شهرستان

.خواهد بودیک درصداستان نیز برابر 
از نظر سرانه اطاق به ازاي افراد خانوار  نیز استان و هر یک از 

تعداد افراد خانوار بر تعداد . ها مورد بررسی قرار گرفتشهرستان
و مقادیر زیر یک در یک گروه تقسیم شد،هاي محل سکونت اقتا

افتراق در سطح .و مقادیر یک و باالتر در گروه دیگر قرار گرفتند
ترین کم،هادر مقایسه شهرستان.بوددرصد 7/11برابر استان 

هاي بندرعباس و در شهرستانH0میزان افتراق بر اساس شاخص 
هاي جاسک و ترین شاخص افتراق در شهرستانجاجیان، و بیش

.شدخمیر دیده 
از نظر تعداد افراد خانوار اگر خانوارهاي استان هرمزگان بر 

6و،5، 4، 3، 2، 1ه شش خانوارهاي اساس تعداد افراد خانوار ب
شاخص افتراق اقامتی براي کل استان شود،تر تقسیم نفره و بیش

،هادر مقایسه شهرستان. خواهد شددرصد 6/8هرمزگان برایر 
هاي در شهرستانH0ترین میزان افتراق بر اساس شاخص کم

ترین شاخص افتراق در خمیر و بندرعباس و حاجیان، و بیش
. شودهاي میناب و بندر لنگه دیده میانشهرست

شاخص افتراق ،خانواردر مورد وجود آشپزخانه مستقل در
در . باشدمیدرصد 5/34ر باقامتی براي کل استان هرمزگان برا

در Dترین میزان افتراق بر اساس شاخص کم،هامقایسه شهرستان
ترین شاخص افتراق در هاي خمیر و قشم، و بیششهرستان

.شودهاي بندر لنگه و میناب دیده میهرستانش
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91/در استان هرمزگان1385هاي سرشماري سال بر اساس دادهافتراق اقامتیي هاشاخص

هاي استان هرمزگان واحدهاي جغرافیایی مورد استفاده در محاسبه افتراق در سطح هر یک از شهرستان-1جدول شماره 
شهرستان بندرعباس شهرستان بندرلنگه شهرستان میناب

بخش فین بخش شیب کوه بخش بیابان
بخش تخت مرکزيدهستان حومه از بخش بخش سندرك

بخش قلعه قاضی دهستان دژگان از بخش مرکزي دهستان بندزرك از بخش مرکزي
دهستان ایسین از بخش مرکزي دهستان مغویه از بخش مرکزي دهستان تیاب از بخش مرکزي
دهستان تازیان از بخش مرکزي دهستان مهران دهستان حومه از بخش مرکزي
دهستان گلچین از بخش مرکزي شهر کنگ دهستان کریان از بخش مرکزي
1واحد شهري بندرعباس منطقه  شهر بندرلنگه دهستان گوربند از بخش مرکزي
2واحد شهري بندرعباس منطقه  شهر میناب

شهرستان رودان شهرستان خمیر شهرستان بستک
بخش رودخانه بخش رویدر بخش کوخرد
بخش جغین دهستان خمیر از بخش مرکزي جناح از بخش جناحدهستان
بخش بیکاه دهستان کهورستان از بخش مرکزي دهستان  فرامرزان از بخش جناح

نما از بخش مرکزيدهستان آب شهر بندرخمیر شهر جناح
دهستان فاریاب از بخش مرکزي يگاوبندشهرستان  دهستان ده تل از بخش مرکزي
دهستان راهدار از بخش مرکزي بخش کوشکنار تویه از بخش مرکزيدهستان ف

شهر دهبارز دهستان بوچیر از بخش مرکزي دهستان گوده از بخش مرکزي
شهرستان قشم دهستان مهرگان از بخش مرکزي شهرستان  جاسک
بخش شهاب يگاوبندشهر  بخش بشاگرد
بخش هرمز بادآشهرستان حاجی  بخش لیردف

دهستان حومه از بخش مرکزي بخش فارغان از بخش مرکزيدهستان جاسک 
دهستان رمکان از بخش مرکزي يبخش احمد دهستان کنگان از بخش مرکزي

شهر قشم دهستان درآگاه دهستان گابریک از بخش مرکزي
شهر درگهان دهستان طارم شهر بندرجاسک

بادآشهر حاجی  بادآشهر حاجی 

1385هاي استان بر اساس سرشماري سال استان هرزگان بین شهرستانهاي افتراق اقامتی متغیرهاي فردي در وضعیت شاخص-2جدول شماره 
Ordinal

information
theory index

Multi group
normalized
exposure

Relative
diversity

Squared
coefficient

of variation

Information
theory index

Gini
index

Dissimilarity
index

جمعیت

H0 P R C H G D متغیر
0063/0 0059/0 0042/0 0054/0 0952/0 0792/0 271883 گروهه3سن 

0005/0 0005/0 0005/0 0004/0 0253/0 0208/0 271913 جنس
0317/0 0317/0 0317/0 0308/0 235/0 1794/0 238877 گروهه2تحصیالت 

029433/0 234450 ايگروه رتبه6تحصیالت 

0033/0 0033/0 0033/0 0027/0 0691/0 0564/0 238877 اشتغال به تحصیل 
0518/0 0518/0 0518/0 0468/0 2882/0 2432/0 271284 محل تولد
0112/0 0112/0 0112/0 0428/0 322/0 273/0 215380 تابعیت

0171/0 0171/0 0171/0 0208/0 191/0 1715/0 269825 سال 10مهاجرت در 
گذشته 
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هالکوئی نائینی و همکاران/ 92

1385هاي استان بر اساس سرشماري سال هاي افتراق اقامتی متغیرهاي فردي در استان هرزگان بین شهرستانوضعیت شاخص-2هجدول شمارادامه 
Ordinal

information
theory index

Multi group
normalized
exposure

Relative
diversity

Squared
coefficient

of variation

Information
theory index

Gini
index

Dissimilarity
index

جمعیت

0048/0 0048/0 0048/0 0037/0 077/0 0686/0 214644 وضعیت فعالیت جمعیت 
گروهه2-سال10باالي 

006/0 0059/0 0066/0 0105/0 1079/0 0842/0 214398 وضعیت فعالیت جمعیت 
گروهه6-سال 10باالي 

0267/0 0267/0 0267/0 0342/0 2661/0 2142/0 116538 محل کار یا تحصیل 
0104/0 0101/0 0085/0 0162/0 1484/0 121/0 204986 وضعیت (نوع فعالیت 

)شغلی
0028/0 0027/0 0019/0 0025/0 0604/0 0492/0 268634 وضعیت زناشویی 

004322/0 212206 دفعات تغییر همسر 

002/0 002/0 002/0 0118/0 194/0 1603/0 270488 معلولیتفردي
0096/0 0096/0 0096/0 0099/0 1384/0 114/0 53456 وضعیت فوت فرزندان مادر 
0068/0 0068/0 0068/0 0109/0 1354/0 118/0 3222 وضعیت فوت فرزندان

مادردرسال اول تولد

1385هاي استان بر اساس سرشماري سال ن شهرستانزگان بیمهاي افتراق اقامتی متغیرهاي خانوادگی در استان هروضعیت شاخص-3جدول شماره 
Ordinal

information
theory
index

Multi group
normalized
exposure

Relative
diversity

Squared
coefficient

of
variation

Information
theory
index

Gini
index

Dissimilarity
index

تعداد خانوار متغیر خانواده گی

H0 P R C H G D

0425/0 0425/0 0425/0 039/0 2569/0 221/0 56461 وضعیت وجود خودروي سبک در 
خانواده

0941/0 0941/0 0941/0 0729/0 3469/0 2835/0 56314 وضعیت وجود موتور سیکلت 
اي و گازي در خانواردنده

0255/0 0255/0 0255/0 0306/0 3469/0 2297/0 56395 در خانواروضعیت وجود رایانه

0157/0 0157/0 0157/0 0314/0 2368/0 1971/0 46056 وضعیت وجود اینترنت در خانوار

0842/0 0842/0 0842/0 0666/0 3316/0 2781/0 55764 نحوه محل سکونت خانوار

0114/0 0116/0 0138/0 0198/0 136/0 1032/0 50851 وضعیت مساحت زیر بناي واحد 
مسکونی خانوار

006779/0 56224 تعداد افراد باسواد خانوار

053645/0 55936 تعداد افراد بیسواد خانوار

012967/0 54896 تعداد افراد شاغل خانوار

0307/0 0307/0 0307/0 0231/0 1763/0 1172/0 56461 سرانه اطاق به ازاي افراد خانوار

0091/0 0085/0 0061/0 0089/0 1089/0 0865/0 54225 تعداد افراد خانوار

076/0 076/0 076/0 1073/0 4337/0 3456/0 43164 وجود آشپزخانه مستقل در خانوار

0085/0 0085/0 0085/0 0176/0 2058/0 1738/0 56322 وجود معلولیت
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بحث
هاي وضعیت افتراق شاخصتاکنون مطالعات اندکی در خصوص

هاي سالمت در سطح یک استان خصاجتماعی و نیز شا- اقتصادي
تربیش. افتراق اقامتی روي سالمت انجام شده استثیر أتو 

مطالعات در این زمینه نیز مربوط به بررسی ارتباط افتراق اقامتی 
در کشورهاي تربیشو ،نژادي با پیامدهاي سالمت بوده است

ه تاکنون در ایران در سطح استانی ب، امااروپایی انجام شده است
اولین ،این مطالعه.ها پرداخت نشده استبررسی شاخص

ها در سطح یک اي است که به بررسی وضعیت این شاخصمطالعه
.پردازدمی) استان هرمزگان(استان 

افتراقثیر أتنحوه 
هاي اجتماعی مختلف در مناطق شهري گروهتصادفیتجمع غیر 

قع تفاوت از افتراق در وا. مختلف به خودي خود خوب یا بد نیست
هاي اجتماعی مختلف در مناطق جغرافیایی را گروهتصادفیتوزیع 

ناشی از این تجمع اما اثرات سالمتی افتراق صرفاً،سنجدمی
این اثرات ناشی از یک سري خصوصیات است که افراد . نیست

محتلف را مجبور به انتخاب مناطق مختلف شهري براي اقامت 
اقتصادي - ات اجتماعیهاي هبه مواجهکه در نتیجه منجر ،کندمی

هاي اجتماعی و دسترسیات قدرتمندهاي مختلف، و تداخل
محل زندگی افراد روي . شودهاي اجتماعی میمختلف به فرصت

هاي بین ها به منابع مهم و احتمال تماسدسترسی و نزدیکی آن
مثل (این منابع مهم ممکن است سازمانی . استثیرگذار أتگروهی 

و یا ) هاي شغلیرسی به مدارس، بیمارستان، کلینیک، فرصتدست
هاي هاي اجتماعی و دیگر سرمایهدسترسی به شبکه(اجتماعی 
خطرات محیطی مانندچنین منابع خطر احتمالیو هم) اجتماعی

و خطرات ) هاي فرسودهآلودگی هوا، کیفیت آب، ساختمان(
ترین مدر جوامع غربی مه. باشد) جرم و جنایت(اجتماعی 

شود افراد در مناطق مختلف سکنی خصوصیتی که باعث می
یکنگشت نما بودنا،در ایران. باشدهاي نژادي میتفاوت؛گزینند

منطقه شهري که خود برگرفته از خصوصیات فرهنگی، فیزیکی و 
اجتماعی - اقتصادوضعیت مانند باشد ساختاري منطقه می

، جو فرهنگی، ناساکن، میانگین سطح تحصیالت، شغل ناساکن
شیوع جرم و جنایت، سطح فقر، ساختار فیزیکی منطقه، قدمت 

ها و دسترسی به تسهیالت اجتماعی، پزشکی و منازل و ساختمان
ترین عواملی است که بر انتخاب افراد از جمله مهم.باشدرفاهی می

.استثیرگذار أتبراي سکونت 
تراق براي دیگري که مطرح است این است که آیا افال ؤس

.سالمت همواره مضر است
بر . هایی براي اثرات مضر افتراق پیشنهاد شده استساختکار
ها سکونت در مناطق با افتراق باال از نظر برخی ساختکارطبق این 

اجتماعی ممکن است با مواجهه مزمن با -اقتصاديهايویژگی
زا همراه باشد و فرد را مجبور کند- شرایط اجتماعی استرس 

اثرات . زا طبیق دهدخود را با این شرایط استرسطور دایمیهب
زا و فقدان یا ضعف تجمعی و منفی تطابق با این شرایط استرس

هاي تطبیق با این شراط به تدریج سبب ایجاد بار منفی مکانیسم
که نمایندیاد میAllostatic loadشود که از آن به نامدر افراد می

هاي بیماريمانند پیامدهاي سالمت ی باثابت شده این بار منف
ومیر در ارتباط عروقی، اختالالت فیزیکی یا ذهنی و مرگ-قلبی
).18(باشد می

تر اقتصادي اجتماعی در مناطق تجمع افراد با سطوح پایین
هاي شغلی براي این چنین سبب کاهش فرصتخاص شهري هم

رس در مناطق چنین شواهدي وجود دارد که مداهم. شودافراد می
تري در مقایسه با مدارس در فقیرتر از کیفیت تدریس پایین

).20،19(مناطق ثروتمندتر برخوردارند 
- مختلف اقتصاديهايویژگیاین بررسی نشان داد که 

هاي استان به اجتماعی در سطح استان در بین شهرستان
.اند و سطوح افتراق متفاوتی دارندهاي مختلفی توزیع شدهتصور

در مورد خصوصیات فردي بیشترین میزان افتراق بر اساس 
، محل تولد)273/0(به ترتیب در متغیرهاي تابعیتDشاخص 

سال 10، مهاجرت در )214/0(، محل کار یا تحصیل)243/0(
) 160/0(و معلولیت فردي)179/0(، تحصیالت)171/0(گذشته 

.وجود دارد
ان افتراق بر اساس ر مورد خصوصیات اجتماعی بیشترین میزد

به ترتیب در متغیرهاي وجود آشپزخانه مستقل در Dشاخص
اي ، وضعیت وجود موتور سیکلت دنده)3456/0(خانوار

، وضعیت وجود )2781/0(، نحوه محل سکونت خانوار)2835/0(
، وضعیت وجود خودروي سبک در )2297/0(رایانه در خانوار 

و )197/0(در خانوار، وضعیت وجود اینترنت)22/0(خانواده
این افتراق و عدم توزیع و ). 1738/0(وجود معلولیت در خانوار 

اجتماعی مختلف در سطح -پخش یکسان خصوصیات اقتصادي
به . تواند پیامدهاي مختلف سالمت نیز در بر داشته باشداستان می

کشور در حال 9طور مثال در یک مطالعه بررسی نابرابري در 
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رابري در مصرف با نابرابري در مرگ و میر توسعه سطوح ناب
بندي در یک مطالعه در برزیل طبقه).21(کودکان مرتبط بود

میر نوزادي واقتصادي مناطق جغرافیایی به طور منفی با مرگ
در بسیاري از مطالعات نیز ارتباط بین زندگی در ). 22(مرتبط بود

یامدهاي مختلف افتراق باال به خصوص از نظر نژادي و پجوامع با
عروقی،-هاي قلبیسالمت کلی،  سل، بیماريمانند سالمت 

نوزادو نیز پیامدهاي اجتماعی زودرستولدشاخص توده بدنی باال، 
هاي جنسی در نوجوانان، میزان دگرکشی، دسترسی فعالیتمانند
هاي اجتماعی به امکانات تحصیلی، میزان جرم و دیگر جنبهنابرابر

).23-25(اند را نشان داده 
، اندمقاالت به تفسیر اثرات منفی افتراق پرداختهتر بیشتاکنون 

اند که افتراق باالتر برخی خصوصیات اما برخی مطالعات نشان داده
هاشمی و . اجتماعی با سالمت ارتباط مثبت دارد- اقتصادي

-هاي اقتصاديهمکاران در مطالعه ارتباط افتراق اقامتی شاخص
ومیر نوزادان نشان دادند که افتراق سطح پیامد مرگاجتماعی با 

، و وجود هلأتتحصیالت، نوع فعالیت، سابقه مهاجرت، وضعیت 
ومیر نوزادي همراه بود حمام مستقل در ساختمان با کاهش مرگ

یک مکانیسم احتمالی از طریق اثر). 25(
social cohesionآقاي .باشدمیreidpathسویی اجتماعی را هم

هاي افراد احساس وابستگی به یکدیگر به صورت میزانی که گروه
نمایند و یکدیگر را نمایند، منابع خود را با همدیگر تقسیم میمی

نماید تعریف می،نماینداز نظر اخالقی و اجتماعی حمایت می
ها از آنن اساکنتوان تصور نمود که مناطق شهري که می).26(

تر به یکدیگر اجتماعی شبیهنظر برخی خصوصیات اقتصادي

هستند که در نتیجه منتج به افتراق باالتر در سطح استان 
رود و این باالتر مین اساکنسویی اجتماعی در بین هم،شودمی
در ؛نمایندسویی اجتماعی و حمایتی که افراد از یکدیگر میهم

.اشدتر ببرخی از پیامدهاي سالمتی از اثر منفی افتراق باالتر و مهم

گیرينتیجه
هاي افتراق در ارزیابی چگونگی توزیع گیري شاخصاندازه

اجتماعی در بین واحدهاي جغرافیایی کمک - متغیرهاي اقتصادي
نتایج این مطالعه نشان دهنده توزیع نامناسب .نمایدشایانی می

برخی از این متغیرها در بین واحدهاي جغرافیایی مورد بررسی در 
1385ي استان بر اساس نتایج سرشماري سال هابرخی شهرستان

هاي افتراق براي متغیرهاي در صورت ازریابی شاخص. باشدمی
هاي سرشماري سال مورد بررسی در این مطالعه با استفاده از داده

و 1385ها در دو مقطع زمانی و مقایسه نتایج و شاخص،1390
هاي و فعالیتتوانند به ارزیابی اقداماتربط میمقامات ذي1390

در راستاي 1385-90هاي صورت گرفته در سطح استان در سال
تر خدمات و حرکت در راستاي عدالت اجتماعی و توزیع مناسب

.مبادرت ورزند؛برابري در سالمت بپردازند

قدردانی
این بررسی با پشتیبانی مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه 

89-01- 27- 10102)کد(علوم پزشکی تهران داراي شماره ثبت 
.انجام گرفته است
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Background & Objectives: One of the major questions in epidemiological and social science researches is
studying the relationship of the living place with social and health outcomes. In this study, we measured
segregation indices for a number of important socioeconomic indices using the 2006 Iranian census data to find
out whether residential segregation is correlated with the available differences in the health level in the
subgroups of certain variables.

Methods: Twenty percent of the 2006 national census data was used for measuring segregation indices.
Residential segregation indices were measured once for Hormozgan Province among its eleven cities and then for
each city among theirs sections. Six segregation indices were measured. We used the common cut points for
interpreting the values of dissimilarity index and information theory index.

Results: According to the dissimilarity and information theory index, the segregation of most of the variables in
the province fell within the category of mild segregation. Segregation of the variables in some cities fell within
the category of moderate, severe, and even extreme.

Conclusion: The results indicated improper distribution of some of these variables in geographic units in some of
the cities of Hormozgan Province. This information can help the authorities who are committed to implementing the
health equity and social justice.

Keywords: Residential segregation, Segregation indices, Census data, Hormozgan province
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