
حاد لوسم بیماری به ابتال خطر کم و پرخطر های خوشه شناسایی و فضایی تحلیل
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میرباقری٣ باب ،٢ شاهسون عباس اعتماد٢، کوروش دوالنقر٢، کاوس امیر ،١ پردنجان رحیم سجاد

سمنان پزش علوم اه دانش آمار، و اپیدمیولوژی ١گروه

بهشت شهید پزش علوم اه دانش ، ایمن و بهداشت ده ٢دانش

بهشت شهید اه دانش زمین، علوم ده ٣دانش

بروز اصل علل تاکنون که است لنفوبالستي حاد لوسم سرطان نوع شایع ترین کودکان سرطان های انواع بین در یده: چ

خودهمبستگ میزان و ان م توزیع تعیین جغرافیایی، پاتولوژی کردن مشخص برای حاضر مطالعه است. نشده شناخته آن

است. شده انجام ایران در لنفوبالستي حاد لوسم بیماری به ابتال کم خطر و پرخطر خوشه های شناسایی فضایی،

خطر. کم و پرخطر خوشه فضایی، همبستگ خود ، لنفوبالستی حاد لوسم کلیدی: واژه های

.62F15 ،62M30 ،62H11 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

این است. ، (ALL) ،١ لنفوبالستي حاد لوسم ایران و جهان کودکان سرطانهای انواع بین در سرطان نوع شایعترین

وی ال پهنه بندی، از گاه آ .(٢٠٢٠ اران، هم و (هانگر م دهد یل تش را کودکان سرطان های کل ٪٣٠ حدود بیماری

اتيولوژی و اپیدمیولوژِی مطالعات جنبه های مهم ترین از ی بیماری ها، بروز باالی خطر معرض در مناطق شناخت و ان م

از مراقبت سیستم و درمان بهداشت خدمات مديريت تصمیم گیری های در اساس پیش نیازهای از و شده محسوب سرطان

سرطان ها، مثل سالمت با مرتبط واقعه هر یا بیماری نادر موارد بروز تجمع یعن اپیدمیولوژی در خوشه  است. بیماری ها

تجمع و تعداد نظر از و باشند نزدی هم به ان م یا زمان لحاظ از که و... سقط جنین ، خودکش مادرزادی، ناهنجاری های

انیسم های م لحاظ از بیماری موارد خوشه ها در باشد. آن ها آمدن وجود به باعث شانس عامل که باشد مقداری از بیش
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لنفوبالستی١۵۶ حاد لوسم بیماری به ابتال خطر کم و پرخطر های خوشه شناسایی و فضایی تحلیل

خصوصا و فضایی اپیدمیولوژی در هستند. مرتبط ر دی ی با خاص شرایط سری ی یا محیط ، پاتولوژی ، بیولوژی

فضایی خودهمبستگ دارای و وابسته ر دی ی به ان م برحسب و نبوده مستقل هم از مشاهدات ال، اکولوژی مطالعات

هم به بسیار هستند تر نزدی هم به ان م لحاظ از که مشاهدات مقادیر که معناست بدین فضایی خودهمبستگ هستند.

روش های از بایست خوشه ها تشخیص برای بنابراین دورترند هم از ان م لحاظ از که مشاهدات مقادیر به نسبت شبیه ترند

ایران کودکان در ALL بیماری جغرافیایی پاتولوژی و اپیدمیولوژی وضعیت بررس منظور به کرد. استفاده فضایی آمار

حاضر مطالعه ایران، در بیماری بروز خطر کم و پرخطر خوشه های شناسایی نسبی، خطر برآورد ، ان م وی ال از گاه آ و

در دخیل فاکتورهای ریس از صحیح تر قضاوت بتوان تا شد مقایسه هم با خوشه ها کشف مختلف روش های شد. انجام

داشت. ALL بروز چرخه

فضایی تحلیل ٢

١٣٩٣ ال ١٣٨۵ سال های ط ایران در لنفوبالستی حاد لوسم به مبتال سال ١۵ زیر کودکان تمام روی مطالعه این

از که بیماران مشخصات به مربوط داده های منبع شامل: که شد استفاده مطالعه این در داده منبع نوع سه است. شده انجام

١۵ زیر کودکان جمعیت به مربوط داده های منبع شدند. اخذ ١٣٩٣ ال ١٣٨۵ سال های ط ایران سرطان ثبت مل مرکز

جدیدترین از که بیماران جغرافیایی مختصات به مربوط داده های منبع شدند اخذ ایران آمار مرکز از که ایران استان های سال

لوسم ساالنه بروز متوسط آمد. بدست ایران استان های شده مرجع زمین الیه و Google Map نرم افزار در موجود اطالعات

از نفر ١۵٨٧ تعداد آمد. بدست سال ١۵ زیر کودک هزار صد هر در ٢٫٢۵ مطالعه مورد سال های ط لنفوبالستی حاد

پسران بیماری بروز جنس نسبت بنابراین دادند یل تش ،۵٧٫٨٩٪ پسران، را نفر ٢١٨٢ و ،۴٢٫١١٪ دختران، را بیماران

بدست سال ۵ سن میانه و ۵٫٩٠ ± ٣٫۶٨ ترتیب به بیماران سن معیار انحراف و میانگین آمد. بدست ١٫٣٧ دختران به

نفر هزار صد هر در ٢١٫٣١۵ ایران در ١٣٩٣ ال ١٣٨۵ سال های ط بیماری تجمع بروز میزان کل صورت به آمد.

احمد بویر و یلویه که ،۶١٫۵٢۴ فارس استان های شامل داشتند را تجمع بروز میزان بیشترین که استان چهار شد. برآورد

شامل تجمع بروز میزان کمترین دارای استان چهار ر دی سویی از بودند ٣۶٫٧٢٢ خوزستان و ۴۶٫۵٣٩ یزد ،۵۴٫٨١٧
آماره از حاضر مطالعه در بودند. ۵٫٠٠٧ ایالم و ۴٫٧۵٨ زنجان ،٣٫٩۶٩ شرق آذربایجان ،١٫٨٣٨ کرمانشاه استان های

١٣٩٣ ال ١٣٨۵ سالهای ط در ALL بیماری تجمع بروز میزان :١ ل ش

Anselin Local Moran’s از و فضایی همبستگ خود ارزیابی برای Getis-Ord General G و Global Moran’s I

خوشه ها ان م دقیق شناسایی برای نیز Kuldorff’s Spatial Scan Statistic و Optimized Hot Spot Analysis ،I

2Global Moran’s I



اران هم و پردنجان ١۵٧رحیم

شد. استفاده

Global Moran’s I شاخص از بیماری فضایی همبستگ خود میزان ارزیابی منظور به ٢ کل موران شاخص الف‐

ناحیه ی در مقادیر که است معن این به مثبت همبستگ خود مقدار است. ‐١ تا +١ بین شاخص این مقادیر شد. استفاده

ی در بروز مقادیر اگر یعن اند)، ایی خوشه نیز و فضایی همبستگ خود دارای ها است(داده مجاور نواح مقادیر به شبیه

مقادیر دارای ناحیه ی اگر که است معن این به منف همبستگ خود مقدار باالست، هم مجاور نواح در باشد باال ناحیه

مقادیر تصادف توزیع از نشان هم شاخص این صفر مقدار برعکس. و دارند را بروز کم مقدار مجاور نواح باالست بروز

وهای ال بودن۵ پراکنده و بودن۴ تصادف ، بودن٣ ای خوشه داده ها از مجموعه ی در شاخص این کل طور به دارد. بروز

گونه همان است. شده داده نشان ٢.الف ل ش در Global Moran’s I آنالیز از حاصل نتیجه م کند. ارزیابی را موجود

بیماری باالی بسیار تمایل و همبستگ خود شدت از حاک که آمده بدست ٠٫٣۵٨ شاخص این مقدار م شود مالحظه که

معنادار بیماری فضایی همبستگ خود میزان م دهند نشان حاصله Z score and P-value مقادیر دارد. خوشه بندی به ALL

میزان مقایسه و تشخیص برای اما برای م دهد نشان کل بصورت را بیماری خودهمبستگ میزان کل موران شاخص است.

شد. استفاده عموم اورد گتیس شاخص از بیماری بروز پایین و باال مقادیر خودهمبستگ

(ب) (الف)

Moran الف‐ شاخص از استفاده با ALL بیماری فضایی همبستگ خود میزان :٢ ل ش

GOGG ب‐ و

آماره های از ی عنوان به (١٩٩٢) ارد و گتیس توسط ،(GOGG) شاخص، این ۶ عموم اورد گتیس شاخص ب‐

پایین و باال مقادیر برای را خوشه بندی مقدار و درجه ، عموم اورد گتیس شاخص شد. ارائه فضایی وهای ال سنجش کل

مقادیر تمایل نشان دهنده باشد مثبت هم Z-score و باشد انتطار مورد مقدار از باالتر شاخص این مقدار اگر م دهد. نشان

تمایل از حاک باشد منف نیز Z-score و انتظار مورد مقدار از پایین تر آن مقدار ه صورتی در و دارد خوشه بندی به باال

روش این نتایج است. منطقه در فضایی خوشه بندی وجود عدم GOGG در صفر فرض دارد. خوشه ایجاد به پایین مقادیر

مقادیر بیشتر تمایل از حاک که است شده ٠٫٠٣٩ برابر عموم اورد گتیس شاخص مقدار است. شده ارائه ؟؟ ل ش در

.(P− value = ٠٫٠٠۶ و Z− score = ٢٫٧٣ ) دارد خوشه بندی به (hotspots)بیماری بروز باالی
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لنفوبالستی١۵٨ حاد لوسم بیماری به ابتال خطر کم و پرخطر های خوشه شناسایی و فضایی تحلیل

فضایی توزیع بودن خوشه ای شدن محرز و فضایی همبستگ خود باالبودن از اطالع از پس ٧ محل موران شاخص ج‐

خوشه های ، محل موران شاخص توسط شد. گرفته ایران در خطر کم و پرخطر خوشه های شناسایی به تصمیم بیماری

عبارتند که م کند تقسیم دسته پنج در را استان ها یا بلوک ها محل موران شاخص گردید. شناسایی کم خطر و پرخطر

شده اند، احاطه باال مقادیر با بلوک هایی توسط که مرکزی) (بلوک باال مقادیر با بلوک هایی یعن High-High(HH) از:

Low- (LH) شده اند، احاطه پایین مقادیر با هایی بلوک توسط که پایین مقادیر با هایی بلوک یعن Low-Low(LL)

مقادیر با بلوک هایی یا باال مقادیر توسط شده احاطه کم مقادیر با بلوک هایی یعن ترتیب به High-Low (HL) و High

نشان دهنده که معن داری عدم و م شوند نامیده نیز پرت نقاط یا Outlier که کم مقادیر با بلوک هایی توسط شده احاطه باال

روی بر محل موران است. شده پراکنده تصادف بصورت و نیست خاص وی ال دارای بیماری توزیع که است مناطق

اساس بر .(٢٠١٩ ، اران هم و (هان کند شناسایی بخوبی را (Outlier)پرت نقاط م تواند و است متمرکز مرکزی ون پلی

نشان دهنده که شدند شناسایی High-High خوشه عنوان به احمد بویر و یلویه که و فارس استان های ، ٣‐الف ل ش

ان همسای از باالتر خوشه این در بیماری بروز عبارت به است مناطق این در پرخطر خوشه یل تش و باال٨ مقادیر بودن خوشه ای

که شدند شناسایی Low-Low خوشه بعنوان کردستان و زنجان کرمانشاه، استان های ر دی سویی در است. بوده اطراف

پایین تر خوشه در بیماری بروز عبارت به است مناطق این در کم خطر خوشه یل تش و پایین٩ مقادیر بودن خوشه ای نشان دهنده

محل موران شاخص اما نگردید. مشاهده Low-High و High-Low خوشه ونه هیچ است. بوده اطراف ان همسای از

گردید. استفاده بهینه داغ نقاط تحلیل از خاطر همین به نم کند اولویت بندی را خطر کم و خطر پر ها خوشه

(ب) (الف)

Moran الف‐ شاخص از استفاده با ALL به ابتال خطر کم و پرخطر های خوشه شناسایی :٣ ل ش

GOGG ب‐ و

واقع در که است ، (OHSA) بهینه١٠، داغ نقاط آنالیز خوشه ها تشخیص برای جدیدتر و معتبرتر دقیق تر، روش ی

باشد. شده بهینه گرم و سرد نقاط تشخیص جهت باند فاصله مقدار آن در که است حالت در Getis-Ord Gi* آماره از استفاده

روش با است حداکثر خوشه بندی و همبستگ خود شدت آن در که را بهینه باند١١ فاصله مقدار خودکار صورت به OHSA

استفاده مورد Getis-Ord Gi* آماره برای تحلیل مقیاس بعنوان و کرده انتخاب Incremental Spatial Autocorrelation

واکنش خودهمبستگ شدت به نسبت Z-scoreزیرا م کند استفاده Z-score مقدار باالترین از کار این برای م دهد. قرار

که Z-score مقدار باالترین بنابراین م یابد کاهش نیز آن کاهش با و افزایش خودهمبستگ مقدار افزایش با و داده نشان

8Spatial Clusters of High Values
9Spatial Clusters of Low Values

10Optimized Hot Spot Analysis
11Distance Band or Distance Radius
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بهترین ترتیب بدین م گیرد. قرار بهینه باند فاصله انتخاب برای معیاری بعنوان است خودهمبستگ مقدار حداکثر نشان دهنده

با خطر کم و پرخطر خوشه های که چرا شد خواهد داده نشان داغ نقاط و سرد نقاط شناسایی برای خروج در ن مم نتایج

نهایت در که است این OHSA ر دی مزیت همچنین شده اند. تفکی باالیی دقت و فضایی خودهمبستگ مقدار حداکثر

در OHSAاز حاصل نتایج داد خواهد نشان درصد ٩٩ و ٩۵ ،٩٠ اطمینان سطوح در را گرم و سرد نقاط شدن اجرا از پس

شاخص این بود. کیلومتر ۴۴٨ روش این اساس بر شده برآورد باند فاصله بهینه مقدار است. شده داده نشان ٣‐ب ل ش

اطمینان سطح کرمان(در و یزد ،(٪٩٩ اطمینان درسطح بوشهر( و فارس استان های در را (Hot Spots) پرخطر خوشه های

خوشه های همچنین کرد. شناسایی (٪٩٠ اطمینان سطح هرمزگان(در و جنوبی خراسان احمد، بویر و یلویه که و (٪٩۵
تهران کردستان، همدان، کرمانشاه، و (٪٩٩ اطمینان سطح قزوین(در و البرز زنجان، استان های در (Cold Spots) کم خطر

شدند. مشاهده (٪٩٠ اطمینان سطح مازندران(در و شرق آذربایجان غربی، آذربایجان و (٪٩۵ اطمینان سطح (در گیالن و

و شمال در Cold Spots تمام گرفتن قرار آن و شد خواهد تأمل قابل نکته متوجه خوشه ها پهنه بندی به کل نگاه با

شرق و مرکز جنوب، در Hot Spots تمام گرفتن قرار باالتر)، جغرافیایی عرض و پایین تر جغرافیایی کشور(طول غرب

نسبی خطر از اطالعات هیچ گونه بهینه داغ نقاط آنالیز است. پایین تر) جغرافیایی عرض و باالتر جغرافیایی کشور(طول

گردید. استفاده نیز کلدروف فضایی کاوش آماره از همین به نم دهد شده کشف خوشه های

روش از ،OHSA و ALMI شاخص بر عالوه شد گرفته تصمیم استان ها از ی هر در نسبی خطر تعیین به منظور

هم تا گردد استفاده کم خطر و پرخطر خوشه های شناسایی برای نیز ، (KSSS) کلدروف١٢، فضایی کاوش آماره نوین

این محاسن از ی شود. حاصل بیشتری اطمینان خوشه ها تشخیص صحت از هم و شود برآورد خوشه ها نسبی خطر

صورت به که است اپیدمیولوژی شاخص های پرکاربرترین و مهم ترین از ی بعنوان نسبی خطر میزان آوردن بدست آماره

جغرافیایی منطقه یا خوشه پنجره، داخل در شده مشاهده  موارد تعداد c آن در که م شود RRبرآورد = c/E[c]
(C−c)/(E[C]−E[c])

کردن تقسیم با بنابراین است. نظر مورد جغرافیایی منطقه یا خوشه پنجره، داخل انتظار مورد موارد تعداد E(c) نظر مورد

ر دی طرف از م آید. بدست جغرافیایی منطقه یا خوشه پنجره، داخل در بیماری به ابتال خطر مقدار هم، بر مولفه دو این

انتظار مورد موارد تعداد نیز E[C]−E[c] و جغرافیایی منطقه یا خوشه پنجره، از خارج شده مشاهده موارد تعداد C − c

بایست نیز جغرافیایی منطقه یا خوشه پنجره، از خارج در خطر کردن برآورد برای بنابراین م دهند، نشان را خوشه از خارج

را جغرافیایی منطقه یا خوشه پنجره، از خارج در شده مشاهده موارد کل تعداد که گونه ای به رفت پیش منطق همین از

مناطق برای خطر مقدار تا کرد جغرافیایی منطقه یا خوشه پنجره، از خارج در انتظار مورد موارد تعداد بر تقسیم م بایست

E[c] = p∗ CP فرمول طبق مستقیم غیر استاندارد  سازی روش طبق انتظار مورد موارد شود. برآورد نظر مورد خوشه از خارج

در افراد تعداد p نظر، مورد جغرافیایی منطقه یا خوشه پنجره، داخل انتظار مورد موارد تعداد E[c] آن در که م شود محاسبه

جغرافیای منطقه کل در شده مشاهده موارد کل تعداد C جغرافیایی، منطقه یا خوشه پنجره، داخل در بیماری خطر معرض

انتظار مورد موارد برای همچنین است. مطالعه مورد منطقه تمام در خطر معرض در جمعیت کل تعداد P و مطالعه مورد

.(٢٠٢٠ ، اران هم و (ما م شود انجام شد اشاره باال در آنچه مشابه نیز جغرافیایی منطقه یا خوشه پنجره، از خارج

خوشه ها تشخیص برای پنجره ها بهینه شعاع تعیین ٣

معرض در جمعیت تعداد به توجه با که م باشد کننده ن اس دایره ای پنجره شعاع تعریف به نیاز خوشه ها آنالیز از قبل

پنجره شعاع برای شده تعریف اندازه حداکثر از هرگز خوشه ها اندازه است بدیه م شود. تعیین مطالعه تحت ناحیه خطر

٪۵٠ یعن خود ن مم مقدار حداکثر روی دایره شعاع Hierarchical روش فرض پیش حالت در باشد. بزرگتر نم تواند

12Kuldorff’s Spatial Scan Statistic
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حداکثر تا صفر از تدریج به دایره شعاع خوشه ها شناسایی منظور به سپس است شده گرفته نظر در خطر معرض در جمعیت

که شوند کشف وسیع و بزرگ تک خوشه های است ن مم فرض پیش حالت در اما م یابد. افزایش شده تعیین مقدار

همان در اینکه اول دارد: وجود حل راه دو موضوع این حل برای باشند. نداشته کارایی خیل اپیدمیولوژی لحاظ از

توجه با و دهد انجام خطر معرض در جمعیت درصد مقادیر روی حساسیت١٣ تحلیل ی کاربر Hierarchical روش

روش از استفاده جدیدتر و دوم حل راه کند. انتخاب را دایره شعاع اندازه بهترین خوشه ها شناسایی از حاصله نتایج به

شعاع یعن شعاع بهترین اندازه خودکار طور به و دقیق روش ی با که است Gini Optimized Cluster Collection

جای به م تواند جین ضریب است شده داده نشان اخیرا م کند. برآورد خوشه ها شناسایی برای را کننده ن اس دایره بهینه

کند شناسایی واقع تر و تر کوچ محل تر، ، خالص تر صورت به را ناهمپوشان خوشه چندین بزرگ، خوشه ی شناسایی

از ابتدا حاضر، مطالعه در ها خوشه تحلیل انجام و دایره شعاع اندازه تعریف جهت بنابراین .(٢٠١٧ ، جونگ و (کیم

به منظور بعد مرحله در سپس شد استفاده خطر معرض در جمعیت ٪۵٠ کردن انتخاب با Hierarchical فرض پیش روش

روش با شده داده تشخیص خوشه های درون در بود ن مم که خوشه هایی تفکی و محل تر مقیاس در خوشه ها شناسایی

٪٣١ یعن شده برآورد بهینه مقدار با Gini Optimized Cluster Collection روش از باشند Hierarchical فرض پیش

ل ش در ایران در شده شناسایی خوشه های Hierarchical روش گرفتن نظر در با شد. استفاده خطر معرض در جمعیت

(ب) (الف)

Moran الف‐ شاخص از استفاده با ALL به ابتال خطر کم و پرخطر خوشه های :شناسایی :۴ ل ش

Gini ب‐ و

و غرب شمال در خطر کم خوشه که است شده کشف خوشه ٢ م شود مالحظه که همان گونه شده اند. داده نشان ۴‐الف
آمد بدست معنادار ٢٫٧ با برابر پرخطر خوشه در نسبی خطر مقدار است. شده  شناسایی ایران جنوب تا مرکز از خطر پر خوشه

است برابر ٢٫٧ خوشه از بیرون نواح به نسبت خوشه درون نواح در لنفوبالستی حاد لوسم بروز خطر م کند بیان که

بروز خطر م کند بیان که آمد بدست معنادار و ٠٫٣٨ با برابر خطر کم خوشه در نسبی خطر مقدار همچنین بیشتر). ٪١٧٠)

شناسایی خوشه های کمتر). ٪۶٢) است خوشه بیرون نواح برابر ٠٫٣٨ خوشه درون نواح در لنفوبالستی حاد لوسم

باالتر دقت با را خوشه ها روش این است مشخص که همان گونه است. شده داده نشان ۴‐ب ل ش در جین روش توسط شده

خوشه ۵ مجموع در هستند. کاربردی تر بسیار اپیدمیولوژی لحاظ از که است نموده شناسایی محل تر و تر کوچ مقیاس و

این در داده تشخیص خطر١۴ پر خوشه مهم ترین بود. کم خطر خوشه ٣ و پرخطر خوشه ٢ شامل که شد کشف فضایی مهم

بویراحمد، و لویه که فارس، استان های در ٢٫۵۶ مقدارخطرنسبی و درستنمایی٣٢٧ نسبت اریتم ل حداکثر مقدار با روش

13Sensitivity Analysis
14Most Likely Cluster
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این داخل در لنفوبالستی حاد لوسم بروز خطر که معنا بدین شد. شناسایی بوشهر و بختیاری و چهارمحال خوزستان،

با روش این در داده تشخیص کم خطر خوشه مهم ترین ر دی سویی در است. آن برابر ٢٫۵۶ و خوشه خارج از باالتر خوشه

البرز، گیالن، ، شرق آذربایجان اردبیل، استان های در ٠٫۴ خطرنسبی مقدار و درستنمایی٢٢٧ نسبت اریتم ل حداکثر مقدار

کشف خوشه های جغرافیایی و جمعیت آماری، ، اپیدمیولوژی کامل خصوصیات شدند. شناسایی قزوین و زنجان تهران،

است. شده ارائه ١ جدول در Gini Optimized روش توسط شده

P − value < ٠٫٠٠١ و Gini Optimized روش از استفاده با خطر کم و پرخطر های خوشه خصوصیات :١ جدول
LLR خطر

نسبی
نسبت مورد

انتظار
مشاهده

شده
شعاع
خوشه

مرکز مختصات تعداد
استان 

نوع
خوشه

خطر شماره
خوشه

٣٢٧٫۴ ٢٫۵۶ ٢٫٠٣ ۶٢٨٫٩ ١٢٧۶ ٢٩۴٫٩ (٣٠٫٧٧,۵٠٫٨٣) ۵ اولیه باال ١
٨٧٫۶ ١٫٧٢ ١٫۵۶ ۵۵٠٫١ ٨۵۶ ٣٨۶٫۵ (٣٢٫۶٧,۵٩٫٢٢) ۴ ثانویه باال ٢

٢٢٧٫١ ٠٫۴ ٠٫۴٩ ١٠۶۵٫٧ ۵١٧ ٢٧٫٠٣ (٣٧٫٢۵,۴٩٫۴٩) ٧ اولیه پایین ٣
٧٣٫۶ ٠٫٣ ٠٫٣١ ٢١٧٫٧ ۶٨ ١۴٧٫۵ (٣٣٫١٢,۴۶٫٩٢) ٣ ثانویه پایین ۴
١١٫٧ ٠٫۶٢ ٠٫۶٣ ١۴۵٫۵ ٩٢ ١٨١٫٣ (٣٧٫۴٠,۵٧٫١٣) ٢ ثانویه پایین ۵

نتیجه گیری و بحث

آماره بهینه، داغ نقاط آنالیز ، عموم گتیس شاخص ، محل موران شاخص ، عموم موران شاخص وسیله به داده ها آنالیز

پهنه بندی به کل نگاه با شد. انجام SPSS Stata، SatScan، ArcGIS، افزارهای نرم از استفاده با کلدروف فضایی کاوش

شمال در Cold Spots تمام گرفتن قرار آن و شد خواهیم تأمل قابل نکته متوجه خوشه ها تشخیص شاخص های تمام

شرق و جنوب در Hot Spots تمام گرفتن قرار پایین تر)، جغرافیایی طول و باالتر جغرافیایی کشور(عرض غرب و

شمال تا غربی جنوب کمربند مسیر در بیماری تصادف توزیع و باالتر) جغرافیایی طول و پایین تر جغرافیایی کشور(عرض

اثر در است ن مم و بوده معن دار و توجه قابل خاص، بسیار حاصل همبستگ و خوشه بندی طرز این است. ایران شرق

اشعه با شدید مواجهه ونت، س محل جغرافیایی عرض و طول همانند جغرافیایی و محیط فاکتورهای ریس بین اینترکشن

در بیماری باالی بروز دالیل از ی باشد. شده ایجاد ایران جنوب خیز گاز و نفت مناطق در زندگ و خورشید نور فرابنفش

شدیدتر و طوالن تر مواجهه به منجر متعاقبا که باشد خورشید نور تر مستقیم و بیشتر تابش م تواند پایین جغرافیایی عرض

واضح بسیار اران هم و کاسته مطالعه در باشد. ALL بروز در کارسینوژن ی بعنوان (UV) خورشید نور فرابنفش اشعه با

یافت خواهند افزایش نیز لوسم بروز متعاقبا و UV با مواجهه پایین، جغرافیایی عرض در خورشید نور تابش افزایش با شد

جنوب مناطق در خطر پر خوشه های شدن پیدا و بیماری باالیی بروز دالیل از ر دی ی .(٢٠١۵ ، اران هم و (کاسته

باشد مناطق این در نفت هیدروکربن های سایر و بنزن باالی غلظت و فراوان گازی منابع وجود بودن، نفت خیز تواند م ایران

بخش در شده اند. گزارش لوسم بروز در قوی فاکتور ریس بعنوان سالمت روی تحقیقات الملل بین آژانس توسط که

سایر به نسبت بیشتری کارایی و انعطاف از خوشه ها تشخیص در کولدروف فضایی کاوش آماره فضایی، آماری روش های

است. پذیرتر تفسیر و منطق تر اپیدمیولوژی دیدگاه از آن از حاصل نتایج و است برخوردار روش ها
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ر تش و تقدیر

پزش آموزش و درمان بهداشت وزارت ، بهشت شهید پزش علوم اه دانش فناوری و تحقیقات معاونت از وسیله بدین

از سنجش مطالعات مرکز مدرس، تربیت اه دانش زمان و ان م همبسته داده های تحلیل علم قطب ایران، آمار مرکز ایران،

بخش حاصل مقاله این م شود. ر تش نمودند، یاری مطالعه اهداف به رسیدن در را ما که بهشت شهید اه دانش GIS و دور

است. ١۴١٣٩٨. ٣IR.SBMU.PHNS.REC. اخالق کد با اپیدمیولوژی (Ph.D) تخصص دکترای مقطع رساله از
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