مقالهی پژوهش

توزيع جغرافیايی و بروز سرطان پوست با
استفاده از مدل رگرسیون وزندار جغرافیايی

دانشكده ي جررافيا ،دانشگاه تهران ،تهـران،
ايران

نویسندهی مسئول:

دكتر عطاءهلل عبداللهي كاكرودي

روش اجرا :مطالعهي حاضر با استفاده از دادههاي بيماران سرطان پوست ،دادههـاي جمعيـت
كل كشور ،دادههاي اقليمي و محيطي مؤثر بر بروز سرطان پوست انجامگرفتـه اسـت .در ايـن
مطالعه پس از محاسبهي نرخ بروز سرطان پوست براي كل كشـور ،از مـدل رگرسـيون وزندار
جررافيايي براي برقراري رابطهي رگرسيوني بـين دادههـاي اقليمـي و محيطـي بـا نـرخ بـروز
سرطان پوست استفادهشده است .همچنين در اين مطالعه ميزان ضريب تشخيص بين نقشـهي
واقعيت نرخ بروز سرطان پوست و نقشهي مدلشدهي آن محاسبه گرديده است.
يافتهها :نتايج ضريب همبستگي نشان داده است كه پارامترهاي  UVخورشيد و رطوبت نسبي
بهترتيب بيشترين همبستگي مثبت و منفي با نرخ بروز سرطان پوست داشـتهانـد .بخـشهـاي
جنوب ،شر و مركز ايران از بيشترين نرخ بروز سرطان پوست و سواحل شمالي و شمال غـرب
ايران از كمترين نرخ بروز بيماري برخوردار بودهاند .اعتبارسـنجي نقشـهي واقعيـت نـرخ بـروز
بيماري و نقشهي مدلشدهي نرخ بروز بيماري حاكي از ضريب تشخيص  8/41بوده است.

تهــران ،خيابــان انقــالب ،خيابــان وصــال نتيجهگيري :تمامي پارامترهاي اقليمي و محيطي موردنظر در اين مطالعه در نرخ بروز سرطان
شيرازي ،كوچه ي آذين ،دانشكده ي جررافيا ،پوست مؤثر بودهاند.
دانشگاه تهران
پست الكترونيك:
a.a.kakroodi@ut.ac.ir

تعارض منافع :اعالم نشده است.

كليدواژهها :سرطان پوست ،مالنوم ،سنجش از دور ،رگرسيون وزندار جررافيايي
دريافت مقاله 1681/12/11 :پذيرش مقاله1684/82/14 :
پوست و زيبايي؛ بهار  ،1684دورهي 64-54 : 1( 8

مقدمه
پوسللو ا لللین خللط دفللهع بلل.ن در برابللر اثللرا
حیط اسو .1سرطهن پوسو انوا ختاهل دارد از
شهیمترین سرطهن هه در دنیه بهشل ..نلوم یکل از
انوا سرطهن پوسو اسو ک به ظهلور نوسلیوهلهی
ب.خیم در هی ههی تشکی دهمل.ه ی پوسلو شلخص
لل گللردد .2نللوم بلل بهفللوهللهی نلله ر سللهیر
یهب .بهع افزایش یزان
قسموههی ب.ن گستر

نللوم بلل.خیم سللهیر
للر یلر ل شللود .شللیو
سللرطهنهللهی ییر نللو پوسللو از سلله  1942در
سراسر جههن افزایش یهفت اسو .3شیو سلرطهن هلهی
پوسو ع هبر عوا ا همچون سلهب ی خلهنوادگ یله
فردی ،ضبف سیستم ایمم ب.ن ،رنگ پوسو ر شلن،4
بلل عوا لل حیطلل نیللز بسللتگ دارد .قرارگللرفتن
طوهن ل .در بلرض اشلب ی فلرابمهش خورشلی.
ب عملوان هلم تلرین عه ل حیطل بیملهری نلوم
شمهخت ش.ه اسو.5 6
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کیوان عزیمند
دکتر عطاءهلل عبداللهی کاکرودی
محمد جوانبخت

زمينه و هدف :شرايط محيطي و اقليمي در مناطق مختلف جررافيايي زمينه را بـراي برخـي از
بيماريها فراهم ميكند .سرطان پوست نيز يكي از سرطانهاي شايع است كه نرخ بروز آن در
نواحي جررافيايي متفاوت است .هدف از اين مطالعه مشخصكردن تأثير پارامترهـاي اقليمـي و
محيطي در بروز بيماري سرطان پوست و تهيهي نقشهي توزيع جررافيـايي سـرطان پوسـت در
ايران است.
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شواه .اپی .یولوهیک ا لی نشهن ده .ک تلهبش
خورشی.ی ن ش هم در بر ز نوم دارد طهلبه
نوم در
زیسو حیط نیز نشهن داده اسو ک شیو
سراسر جههن بله علرض جررافیلهی ترییلرا ارتهله
ارتبهط دارد7؛ ب.ینصور ک در عرضههی جررافیلهی
پهیین نزدیک ب استوا ارتههعه بلههتر یلزان بلر ز
بیمهری نوم بیشتر اسو .8هلمچملین شلواه .نشلهن
ده .ک فبهلیوههی خهرج از خهن بیشتر قرارگرفتن
در برض اشب ی فرابمهش ،یلزان ،سلهعه آفتلهب
کسهسیو پوسلو افلراد بل اشلب ی فلرابمهش شلیو
بیمهری نوم را افزایش دهم .9.هلمچملین اثلرا
بیشتر انرهی فرابمهش خورشی .برر ی سرطهن پوسو به
.ار یاظو ازن نیز در ارتبهط اسو.12
ر ن .نز ل
در ایهه تح.ه نو ه پمنمین سرطهن شلهیم در
بین ردان ههتمین سرطهن شلهیم در بلین زنلهن در
سه  2215بوده اسو در ایران نیلز سلرطهن پوسلو
یک از شهیمترین سرطهنهه اسلو کل در بلین لردان
بیشتر از زنهن بوده اسو همچمین بیشلترین تلأثیر را
بر سر گردن داشت اسو.11
شمهخو هم گیری در به.اشو عملو از اهمیلو
یلژهای برخللوردار اسللو در ایللن شللمهخو ،ضللبیو
جررافیلهی آک هللوا در بلر ز بیمللهری بسلیهر هللم
هستم .12.آنهلیز داده هلهی کلهن بلرای بررسل بلر ز
سخت ههی ربوط ب خود
بیمهری همواره به شک
همراه بوده اسو؛ بمهبراین تخصصهن به.اشو عملو
همللواره در پل کل کللردن سلأل ی آنللهلیز کللهن در
طهلبه ربوط ب بر ز بیمهری بودهان .ب این مظور
ابت.ا از ن ش برای ک این شک استههده نمودهانل.13.
ا ر ز  GISتوان .در بخش به.اشو در هن ب عموان
ابزاری ق.رتمم .در تصمیمگیری بهش..
طهلبلله بسللیهری در رابط ل بلله سللرطهن پوسللو
اننللهمگرفت ل اسللو .یاللر همکللهران در سلله 2213
ارتبللهط یللزان سللرطهن پوسللو بلله س ل عه ل راد ن،
آرسمیک سهعه آفتهب در انگاستهن را بررس کردن..

بین آرسمیک یزان سرطهن پوسو ارتبهط شلهه.ه
نش ..نرسهه به سهعه آفتهب بمل دار بلود .ارتبلهط بله
یاظو راد ن در ک .توسط بود .14کوچ از یک ر یکرد
چم .سطح برای تنزی تحای پیشگیری از سلرطهن
پوسو در آریز نه استههده نمود .نتهیج این تح ی نشهن
دهل .اقل.ا ه پیشلگیران در سل سلطح بله اننلهم
افزایش کههظو از آفتهک جاوگیری از آفتهکسوختگ ،
کههش نهبرابری در دسترس ب راکز به.اشت بهبود
شیوه ی زن.گ سهلم در بین بهز هن.گهن سرطهن پوسو
توان .در کههش ابت ب سرطهن پوسو کمک کم.15.
در ایران نیلز طهلبلهت اننلهمگرفتل اسلو کلهظم
همکللهران در سلله  1393ب ل بررس ل بللر ز توزیللم
جررافیللهی سللرطهن پوسللو در اسللتهن کردسللتهن
پرداخت ل انلل ..آنهلله در ایللن طهلب ل ن ش ل ی توزیللم
جررافیهی سرطهن پوسو را نیز ترسیم کلردهانل .بل
این نتین رسی.هان .ک در بر ز سرطهن در بین لردان
بیشتر از زنهن بوده اسو قو بر ز این سلرطهن بله
یللزان تللهبش اشللب ی فللرابمهش همبسللتگ ن.اشللت
اسو .16زیهری همکهران در پلژ هش تحایل فضلهی
خطرا نسب برای عوارض ر یر سرطهن پوسو
در ایلران ،از سلله  2228تلله  2212نشللهن دادنلل .ک ل
مهط رکزی ایران دارای خطر بیشلتری بلرای بلر ز
سرطهن پوسو هستم.17.
بهک قبال کل اشلهره شل.
به توج ب پیشیم
بح کهن در بر ز بیمهری از اهمیو یژه ای برخوردار
اسو ک در طهلبه گذشت کمتر بل آن توجل شل.ه
اسللو .هللمچمللین در طهلبلله گذشللت از بیهرهللهی
تهه ب مظور تبیین ارتبهط آن به بیملهری سلرطهن
پوسو استههده نش.ه اسو .در همین رابط هل.ف ایلن
طهلب تهی ی ن ش ی توزیم کهن سرطهن پوسلو در
کشللور ایللران بلله توج ل ب ل همبسللتگ کللهن آن بلله
استههده از ر رگرسیون زن دار
بیهرههی تهه
جررافیهی همچمین اسلتههده از دادههلهی سلمنشاز
د ر در این طهلب اسو ک در طهلبه گذشت کمتلر

عزیمند و همكاران

ب آن توج ش.ه اسو.

روش اجرا
محدودهي موردمطالعه و دادههاي مورداستفاده

تعداد موارد سرطان در زماني معين
تعداد كل جمعيت

= نرخ بروز سرطان

ع.د  122/222نهر در رابط ی فوق بیهنگر این اسو

ک در هر  122/222نهر جمبیو ،چم .نهر بیمهر جود
دارد .ن ش ی سهعه آفتهب از زار نیلر تهیل شل.ه
اسللو .پللهر تر ارتهلله بلله اسللتههده از ن شلل ی DEM
استخراجش.ه از تصله یر لههوارهای  SRTMبله قل.ر
تهکیک کهن  32تر استخراج ش ..در سه ههی اخیر
بلله رشلل .فزایملل.هی پهیگللهه دادهای جهللهن بتمل بللر
برآ ردههی ههواره ای ،سهیر پهرا ترههی .نظر در ایلن
پژ هش به استههده از حصوه ختاف سلمنم.ههلهی
ههوارهای تهی ش.ه اسو ک اط عه آن در ج1 .
نشهن داده شل.ه اسلو .دادههلهی سلمنش از د ری از
سهیو  Giovanniتهیل شل.هانل ..هلمچملین ن شل ی
دادهههی فوق در شک  1نشهن دادهش.ه اسو.
پيشپردازشها

ر اننهم این تح ی ب.ینگون اسو ک به توجل
ب ایمک دادهههی ربلوط بیملهری سلرطهن پوسلو در
سطح شهرستهن اسو سهیر دادههه ب صلور پیکسل
اسلللللو بللللله اسلللللتههده از تحایلللل مط لللل ای
) (Zonal Statisticsدر نللرمافللزار  ArcGISیللهنگین
هریک از پهرا ترهه برای شهرستهنهه حهسب شل .از
آننهی ک هدیر هریک از پهرا ترهه تهه بوده اسو
بلل مظللور هللم یللهسسللهزی تریرهلله عمایلله
نر لله سللهزی بللرر ی پهرا ترهلله اننللهم شلل .للهدیر
پهرا ترهه بین صهر یک قرار گرفو .ب مظلور تبیلین
یزان همبستگ پهرا ترهلهی لؤثر بلر بلر ز بیملهری
سرطهن پوسو بله نلرس سلرطهن پوسلو از همبسلتگ
پیرسون اسلتههده شل ..در اقلم بله اسلتههده از ضلریب
جدول  :1معرفي داده ا
قدرت

پارامتر

داده

UV

OMI OMUVBd v003

ابريبودن آسمان
انرژي موش
كوتاه ورودي
رطوبت

MODIS-Aqua

8/24O
8/24O

MERRA-2

8/24O

GLADS Model

8/24O

تفكيك مكانی
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ح .ده ی ورد طهلب در این تح ی کشور ایلران
اسو ک به سبت بلیش از  1/6یایلون کیاو تر ربلم
بلللین عللرض  25درجللل تللله  39درج ل ی شللمهل
 44درجل ته  63درج ی طو شرق قرار دارد .کشلور
ایران براسهس ت سیمه سیهس کشور در سله 1385
 32اسللتهن  336شهرسللتهن دارد .طبلل اط علله
اخذش.ه از رکز آ هر ایلران جمبیلو کشلور ایلران در
سه  1392ک .د  79/648/195نهر اسو .به توجل بل
وقبیللو جررافیللهی  ،کشللور ایللران در یللک مط ل ی
نیم خشک قرارگرفت اسو .طهب به شواه .وجلود
طهلبه گذشت ک قب ً اشهره ش.ه اسلو پهرا ترهلهی
شرایط اقایمل در یلزان پلراکمش کلهن
حیط
سرطهن پوسو ؤثر هستم ،.بملهبراین در ایلن تح یل
برای تهی ی ن ش ی پراکمش کهن سرطهن پوسلو در
کشللور ایللران از دادههللهی جمبیت ل  ،دادههللهی قللو
حیطل اسلتههده شل.ه
بیمهری ،پهرا ترههی اقایم
اسو .هریلک از ایلن دادههله از ملهبم ختاهل تهیل
ش.هان ..دادهههی جمبیو از رکز آ هر ایران برای سه
 1385ب دسوآ .ه اسلو .دادههلهی بیملهری سلرطهن
پوسو از ادارهی سرطهن اک .بیملهریهلهی ییر اگیلر
زار به.اشو ،در هن آ وز پزشک کشلور بلرای
ک کشور تهی ش.هانل ..ایلن دادههله ربلوط بل سله
 1385اسو .به استههده از این دادههه ب مظور کههش
اثر جمبیو در شهرستهن ههی پرجمبیو کم جمبیو،
نللرس بللر ز بیمللهری سللرطهن پوسللو بللرای هریللک از
شهرستهنهه بله اسلتههده از بهدلل ی  1حهسلب شل.ه
اسو.18
بهدل ی :1

37

38

توزیع هغرافیای و بروز سرطان پوست

Downloaded from jdc.tums.ac.ir at 23:08 IRST on Monday October 22nd 2018

شکل  :1نقشه ی پارامتر ای مؤثر در بروز سرطان پوست .الف)  UVصورشيد ب) شـار تابشـي مـوو کوتـاه صورشـيد
و) ساعات آفتابي د) درصد ابریبودن وا ه) رطوبت نس ي و و) ارتفاع.

همبستگ پیرسون سب ش .پهرا ترههی ک بیشترین
تأثیر بر اینهد سلرطهن پوسلو داشلت انل .را شلخص
نمهییم.
توسعهي مدل تعداد موارد سرطان در زمانی معين

فرایم .ل .سلهزی بله اسلتههده از ر رگرسلیون
زندار جررافیلللهی در حلللیط نلللرمافلللزار ArcGIS
اننهم گرفت اسو .داده ههی جررافیهی دارای د یژگ
خودهمبستگ کهن ک براسهس قلهنون تلوبار بیلهنگر
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رابط ی بکوس ابستگ به فهصا اسو 19نهایسلتهی
کهن ک بیهنگر ترییرا خودهمبستگ کهن اسلو؛
بمهبراین بلرای بررسل ترییلرا داده هلهی فلوق ر
رگرسللیون زندار جررافیللهی در سلله  1998ارا لل
ش .22.این ر برای  .سهزی کم کلردن ارتبلهط
یهن یک تریر ابست یلک  /چمل .تریلر سلت
ب کهر ر د .برتری عمل.ه ی ر رگرسلیون زن دار
جررافیهی نسبو ب سهیر ر ههی رگرسیون  ،بررس
ترییرا کهن ربوط ب پهرا ترههسو .ر رگرسیون

عزیمند و همكاران

 Pیهنگین نرس بر ز پیشبیم  ō ،یلهنگین نلرس بلر ز
شهه.ه ش.ه Spred ،انحراف بیهر نرس بر ز پیش بیمل
 Sobsانحراف استهن.ارد نرس بر ز بلین لهدیر ر دی
خر ج اسو.

یافتهها
نتهیج همبستگ پهرا ترههی ؤثر در بلر ز سلرطهن
پوسو ب مظور تبییننمودن ارتبهط پهرا ترههی ر دی
ب  .ؤثر اسو ک در این تح ی همبستگ وجود
بین پهرا ترههی یلزان انلرهی  UVخورشلی ،.رطوبلو
نسب هوا ،درص .ابلریبلودن هلوا ،شلهر ر دی ا لواج
وجکوتهه خورشی ،.ارتهه سهعه آفتهب به نرس بلر ز
سرطهن پوسو وردبررس قرارگرفت اسو نتلهیج آن
در ج 2 .نشهن دادهش.ه اسو.
ضریب همبستگ بین پهرا ترههی فوق به نرس بلر ز
سرطهن پوسو در بهزهی  -2/43ته  +2/51قلرار داشلت
اسو ک نشلهندهمل.هی همبسلتگ توسلط ر بل
پهیین پهرا ترههی فوق به نرس بر ز سرطهن پوسو اسو.
پهرا تر  UVبیشترین همبستگ ربو رطوبو نسب
هوا بیشترین همبستگ مهل بله نلرس بلر ز سلرطهن
پوسو را داشت اسو .از آننهی ک یلزان همبسلتگ
در بههترین .ار خود بین  +2/51ته  -2/43بود هموز
این پهرا ترهه به .ار  +2/49ته  -2/67توانم .اثلرا
تهه تری بلرر ی نتلهیج ل .سلهزی اینلهد نمهیمل.
بمهبراین تمه ایلن پهرا ترهله را بهیل .در ل .سلهزی
ب کهر گرفو.
پس از آ هدهسلهزی داده تهیل ی ن شل ی کلهن
ربللوط بل آدرس افللرادی کل دچللهر سللرطهن پوسللو
ش.هان .درنههیو هلر یلک از ایلن آدرسهله بل ن شل
ت سیمه سیهس شهرستهن ههی کشور لرتبط شل.

اعتبارسنجی مدل

پس از آ هدهسهزی دادههه ،ل .رگرسلیون زندار
جررافیللهی بللرای سلله  1385اجللرا شلل .ن شلل ی
پیشبیم نرس شیو بیمهری سرطهن پوسو تهی ش.
بلل مظللور ارزیللهب توانللهی لل .رگرسللیون زندار
جررافیهی ن ش ی پیش بیم  .به ن شل ی اقبیلو
نرس شلیو بیملهری هیسل شل ..در ایلن طهلبل بله
اسللتههده ضللریب تشللخیص یللزان دقللو لل .سللهزی
وردبررس قرار گرفت اسلو .ضلریب تشلخیص بلرای
تبیین همبستگ یهن هدیر ان.ازهگیری پیش بیم
ش.ه اسو .23ضریب تشخیص به استههده از بهدلل ی 3
شود:
حهسب

)2

) ( pi  p )(o i  o

n
i 1


(

R

n .s pred .s obs
در بهدل ل ی فللوق  nکنللم نمون ل  pi ،نللرس بللر ز
پیش بیمل شل.ه  oiنلرس بلر ز شلهه.ه شل.ه اسلو.

جدول  :2ميزان ضریب م ستني ) (Rبيو پارامتر ای مؤثر بر سرطان پوست با نرخ بروز سرطان پوست
پارامتر

UV

رطوبت نسبی هوا

نرخ بروز سرطان پوست

+8/41

-8/56

درصد

شار ورودي امواج

ابريبودن هوا

موج كوتاه خورشيد

-8/61

+8/63

ارتفاع

ساعات آفتابی

+8/12

+8/25
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حال اسلو رابطل ی
زن دار جررافیهی  ،یک ر
رگرسللیون برکسللب مللهط تهلله اسللو ،بمللهبراین
نسبو ب سهیر ر هلهی رگرسلیون کل بلرای تملهم
مهط از یک رابط یکسهن اسلتههده ل کمل ،.برتلری
اسو .21ر رگرسیون زندار جررافیهی به استههده از
شود:
بهدل ی  2حهسب
بهدل ی  (u) = (XTW(u)X)-1XTW(u)Y :2
در بهدل ی فوق  Yتریر ابسلت در ن طل ی )،(u
 Xjتریر ست در ن ط ی )  ،(uبرآ ردگرههی .
 Wللهتریس ربب ل زنهلله ابسللت ب ل وقبیللو
ن ط ی ) (uدر مط هستم ..زنهه که ً ابسلت بل
وقبیو کهن آن همچمین وقبیلو آن نسلبو بل
سهیر ن هط در مط اسو.

2
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سهیر تحای هه براسلهس ایلن ن شل وردبررسل قلرار
گرفو .ن ش ی تب.اد جمبیو نیز به استههده از دادهههی
جمبیو ربوط ب هر شهرسلتهن از رکلز آ لهر ایلران
تهی ش.ه درنههیو ن ش ی تب.اد جمبیلو ن شل ی
تب.اد افرادی کل دچلهر سلرطهن پوسلو شل.ه انل .بله
یک.یگر تاهی ش ..درنههیو به اسلتههده از بهدلل ی 1
نرس بر ز سرطهن پوسو تهی شل .کل نتینل ی آن در
شک  2نشهن داده ش.ه اسو.
همللهنطللور کلل از شللک  1شللخص اسللو در
رکلز ایلران
قسموههی جموک شرق  ،جموک یربل
نرس بر ز سرطهن پوسو بیشتر از سهیر قسموهه اسلو
ک ل توانل .نهشل از تلأثیر بیشلتر پهرا ترهلهی UV
خورشی ،.رطوبو کمتر سهعه آفتهب بیشتر بهش..
در این طهلب ر رگرسیون زندار جررافیهی به
هست ی جررافیهی تطبی  ،ب مظور  .سلهزی نلرس

بر ز سرطهن پوسو به استههده از پهرا ترههی ؤثر اجلرا
ش.ه اسو نتهیج این ل .سلهزی در شلک  3نشلهن
داده ش.ه اسو.
همهن طور ک از شک فلوق شلخص اسلو نتلهیج
 .رگرسیون زن دار جررافیهی نشهن ل دهل .کل
بیشترین نرس بر ز سلرطهن پوسلو هنمل .شلک  2در
قسموههی رکزی ،جموک جموک شرق ایران اسو.
هیس ی د شک  3 2نشلهن دهل .کل در ن شل ی
 .رگرسیون نسبو ب ن ش ی اقبیو طب ه  2تله
 15 5ته  24کههش یهفت اسو طب ه  5ته 11 8
ته  15نسبو ب سهیر طب ه افلزایش یهفتل اسلو کل
نهش از تأثیرا تهه پهرا ترهه در فرایم . .سهزی
اسو .همچمین هیس ی د ن ش ی فلوق نشلهن داده
اسللو ک ل در ن شلل ی رگرسللیون زندار جررافیللهی
قسمو شمه یرب نرس بر ز سلرطهن بیشلتر از ن شل
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اقبیو برآ رد ش.ه اسو ک این نتهیج توانل .نهشل
از تأثیر پهرا تر ارتهه رقی بودن جو تلهبش بیشلتر
خورشی .اسو.
بلل مظللور اعتبهرسللمن لل .رگرسللیون زندار
جررافیهی یزان ضریب تشخیص بین ن ش ی اقب
 .سهزیش.ه ورد بررس قلرار گرفتل اسلو .ل.
رگرسیون جررافیلهی کلهک از ضلریب تشلخیص بل
نسبو بههی این ل .سلهزی اسلو ( .)R2=2/7یلزان
دقو کهن  .رگرسیون زندار جررافیلهی نیلز در
این طهلب ورد بررس قرارگرفت اسو نتهیج آن در
شک  4نشهن دادهش.ه اسو.
همهنطور ک در شک  4نیز نشهن داده ش.ه اسلو
یزان ضریب تشخیص کهن ل .رگرسلیون زندار
جررافیهی بین  2/22ته  2/65تریر بوده اسلو کل در
مهط جموک شلمه شلرق ایلران شلهه .بیشلترین

یللزان ضللریب تشللخیص مللهط شللمه یللرک از
کمترین ضریب تشخیص برخوردار بودهان..

بحث
نتهیج همبستگ بین پهرا ترههی ؤثر بر نرس بلر ز
سرطهن پوسو نشهن داد ک رابط ی ا لی ی توسلط
یهن پهرا ترههی لؤثر در نلرس بلر ز سلرطهن پوسلو
جود داشت اسو لذا تأکی.کردن برر ی یک پلهرا تر
استههده از یک رگرسیون تک تریره نم توان .نرس بر ز
سرطهن پوسو را ب خوب  .سلهزی کمل .بل هملین
مظللور از یللک لل .رگرسللیون چملل .تریره کلل
پهرا ترههی تهه را برای ل .سلهزی درنظلر گیلرد
هستیم.
مهسب برای سه رگرسیون اسلو
 GWRر
زیرا این  .پهرا ترههی تهه ت برای  .سهزی نرس
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بر ز سرطهن پوسو درنظر گیرد .همچمین این .
د یژگ خهص دادهههی کهن یبم خودهمبسلتگ
کهن نهایستهی کهن را برای ک سأل فوق ب کهر
گرفت اسو نتهیج رگرسیون زندار جررافیهی نشلهن
داده اسو ک تمه فهکتورهلهی فلوق در بلرآ رد نلرس
سرطهن پوسو ؤثر بودهان..
نتهیج اشکه  3 2نشهن داده اسلو کل بیشلترین
نرس سرطهن پوسو در قسمو هلهی شلرق  ،رکلزی
جموک یرب ایران اتههق اسو ک نهش از ش .بیشتر
 UVخورشی ،.سهعه آفتهب بیشتر ،رطوبلو درصل.
ابریبودن کمتر نسبو ب سهیر بخشههی ایلران اسلو.
همهنطلور کل در بخلش هلهی قبل نیلز اشلهره شل،.
عرض ههی جررافیهی پلهیین تلر یلزان شل .تهبشل
انرهی خورشی.ی بیشتر ک نهشل از اسلت رار پرفشلهر
آز ر ) (Azores Highصهفبودن آسمهن ایران اسلو،

پوســت و زيبايي ،بهار  ،2931دورهی  ،3شمارهی 2
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توان .اثرا بیشتری بر پوسو بهع
سرطهن پوسو شود.
کمترین نرس بر ز سرطهن پوسو در سواک جموب
خایج فهرس ،سواک دریهی خزر شلمه یلرک ایلران
بوده اسو ک نهشل از رطوبلو نسلب بیشلتر ،درصل.
شود هنم از
بیشتر ابریبودن آسمهن اسو ک بهع
تهبش ست یم ا واج خورشی .بلر پوسلو انسلهن شلود.
همچمین در سواک شلمهل شلمه یلرک ایلران بله
افزایش عرض ههی جررافیهی تهبش ا لواج خورشلی .از
کهلو عمود ب کهللو هیل ترییلر پیل.اکرده بهعل
کمش.ن نرس بر ز سرطهن پوسو شود .همچمین در
قسمو ههی شمهل ایران از یزان سلهعه آفتلهب کل
تلأثیر همل بللر بللر ز سللرطهن پوسللو دارنلل .کهسللت
شود.
اعتبهرسللمن لل .رگرسللیون زندار جررافیللهی
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شمه شرق جموک ایران از بیشترین ضریب تشخیص
مللهط رکللزی ایللران از ضللریب تشللخیص
کللهن
 ک نهش از تلأثیرا کلهن.توسط برخوردار بودهان
تریر پهرا ترهه همچمین تأثیرا تهله دادههلهی
کللهن هللمچللون خودهمبسللتگ کللهن نهایسللتهی
کهن داده هه در پیش بیم نرس بلر ز سلرطهن پوسلو
.اسو

 سلهزی نلرس. نشهن داد ک درنتین ی هیس ن ش
 فلوق از. ل،بر ز سرطهن پوسو به ن شل ی اقبیلو
. برخللوردار بللوده اسللو2/7 ضللریب تشللخیص بللههی
 رگرسلیون زندار جررافیلهی توانلهی.همچمین ل
 دادهههی ربوط ب نرس بر ز سرطهن. درص72 توصیف
. سلهزی کلهن ل. نتلهیج ل.پوسو داشت اسلو
رگرسللیون زندار جررافیللهی نشللهن داد ک ل مللهط
 ملهط،شمه یرک ایران از کمترین ضریب تشلخیص
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Geographic distribution and incidence of skin cancer
using the Geographically Weighted Regression model
Keyvan Ezimand, MSc
Ataolah Abdolahi Kakroodi, PhD
Mohammad Javanbakht, MSc

Faculty of Geography, Tehran University,
Tehran, Iran

Background and Aim: Environmental and climatic
conditions in different geographical areas provide the basis
for certain diseases. Skin cancer is one of the most common
types of cancer, with a different incidence rate in geographical
areas. The aim of this study is to determine the effects of
climate and environmental factors on skin cancer and to map
the geographical distribution of skin cancer in Iran.
Methods: This study was performed using data of patients
with skin cancer, population and data of climatic and
environmental factors that affect skin cancer incidence. In this
study, after calculating the incidence of skin cancer rate for
the whole country, we used the Geographically Weighted
Regression model to establish a regression relationship
between climate and environmental data and the incidence of
skin cancer. The coefficient of detection between the map of
incidence of skin cancer and its model map was calculated.
Results: Correlation coefficients showed that sun UV and
relative humidity had the highest positive and negative
correlation with the incidence of skin cancer, respectively.
The southern, eastern and central regions of Iran had the
highest incidence of skin cancer rate and the northern and
northwestern coasts of Iran had the lowest incidence rate.
Validating of actual incidence rate map and the modeled
incidence rate map indicated a coefficient of detection of 0.71.
Conclusion: All of the climate and environmental parameters
in this study contributed to in the incidence of skin cancer.
Keywords: skin cancer, melanoma,
Geographically Weighted Regression
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