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Abstract 
 

Background and purpose: Cancer is the third leading cause of death in Iran. Mazandaran and Golestan 

provinces, especially in northern countries, have a high incidence of gastrointestinal cancer. Therefore, we aimed to 

find the geographic distribution of standardized mortality rates of this disease and to mark differences between the 

cities on a map. 

Materials and methods: The data related to the cases of death from gastrointestinal cancer during the years 

2001 to 2005 were recorded in the provinces of Golestan and Mazandaran. Generalized Poisson regression model was 

used for data standardization; then, the mapping was done. 

Results: 5715 people died from cancer of the gastrointestinal tract, 65.18 percent in Mazandaran and  

34.82 percent in Golestan. Standardized mortality rates in the central parts of the provinces showed a little less. From 

the city of Chaloos to the border of the city of Gorgan, standardized mortality ratio (SMR) of most of the regions was 

between 0.9 and 1. From the border of the city of Gorgan to end of eastern geographical boundaries of Golestan 

Province, the obtained standardized mortality ratio was more than 1. The regression model could partly eliminate 

heterogeneity of standardized mortality ratio. 

Conclusion: Changes in mortality rates from cancers of the gastrointestinal tract in Mazandaran and 

Golestan provinces on the map represent a high-risk area, which remarks the impact of geographical and social-

economic region. 
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 مجــلــــه دانـشـــگاه عــلـــوم پــزشــكــــي مــازنـــدران
   )125- 135(   1392سال    اسفند   110شماره   بيست و سوم  دوره

 پژوهشي

 دستگاه سرطان از يناش ريم و مرگ زانيم ييايجغراف نقشه ميترس
  گلستان و مازندران يها استان در گوارش

  1تهمتن محمدپور يرضاعل
  2يزداني ديجمش

  3زارع سودابه
  4يفاخر رگريت حافظ

  3يباقر هيسم

  چكيده
 و انرمازنـد  خصـوص  بـه  كشـور  يشمال يها استان. است شده شناخته رانيا در مرگ علت نيسوم عنوان به سرطان :هدفسابقه و 

 و يمـار يب نيـ ا ريـ م و مـرگ  زانيـ م ييايـ جغراف عيـ توز افتنيـ  ،اين مطالعـه  فده. هستند گوارش سرطان يباال بروز زانيم يدارا گلستان
  .بود نقشه در ها شهرستان نيب موجود يها تفاوت تعيين جهت آن ياستانداردساز

 در 1380-84 يهـا  سـال  در شـده  ثبت گوارش دستگاه سرطان از يناش مرگ موارد به مربوط مطالعه نيا يها داده :ها مواد و روش
 زانيم محاسبه با وشد  استفاده انبوهه يها داده از ،افتهي ميتعم Poisson ونيرگرس مدل از استفاده يبرا. بود مازندران و گلستان يها استان
 نقشـه  ميترسـ  بـه  نسـبت ) GIS )Geographic information systems افـزار  نـرم  اسـتفاده از  بـا  ياستانداردسـاز  از پـس  ر،يـ م و مرگ
  .گرديد اقدام ييايجغراف

 درصـد  82/34 و مازنـدران  اسـتان  بـه  مربـوط  درصـد  18/65، گـوارش  دستگاه سرطان علت به شده فوت فرد 5715 نيب از :ها يافته
 شهرسـتان  از .داد نشان را يكمتر مقدار ،مازندران استان يمركز نقاط در شده استاندارد ريم و مرگ زانيم. ندبود گلستان استان به مربوط
 يمرزبنـد  يابتـدا  از. آمـد  دسـت ه بـ  9/0-0/1 نيبـ  هـا  بخـش  شتريب) SMR )Standardized mortality ratio گرگان، مرز تا چالوس
 مـدل . آمـد  دسـت ه بـ  1 از بـاالتر  ريـ م و مـرگ  زانيـ م هـا  بخـش  يتمـام  يبـرا  ،گلسـتان  استان ييايجغراف يمرزها يشرق يانتها تا گرگان
 .برد نيب از را SMR به مربوط يناهمگن يحدود تا يونيرگرس

 انيـ ب گلسـتان  و مازنـدران  يهـا  استان ييايجغراف نقشه يرو از ،گوارش دستگاه سرطان از يناش ريم و مرگ زانيم راتييتغ :استنتاج
 .باشد يم منطقه نيا ياقتصاد -ياجتماع و ييايجغراف ساختار ريثأت و باال مخاطره كننده

  
  ايران افته،ي ميتعم Poisson ونيرگرس ر،يم و مرگ يبند نقشه گوارش، دستگاه سرطان: واژه هاي كليدي

  
 مقدمه

ــ ــجغراف يالگــو ميترس ــاريب يياي ــاز اوا  يم ــرن ب لي  ســتميق
 يهـم بـرا   ،نقشـه  از اسـتفاده . مورد استفاده قرار گرفت يالديم
كمـك كننـده    ريـ واگ ريـ غهاي  بيماريو هم  ريواگ يها يماريب

 زانيـ ر و برنامـه است  افتهياز آن گسترش  استفاده ،امروزه .است
انجام مـداخالت بهتـر و    يبرا يا لهياز آن به عنوان وس يبهداشت

از  .كننـد  ياسـتفاده مـ   هـا  يمـار ياز بـروز ب  يريكمك به جلـوگ 
امكان آزمـون   ييايمناطق جغراف كيبه تفك يماريثبت ب ي،طرف

ــتغ يالگوهــا ــذ ريي ــ يمــاريب يريپ ــراهم م ــرا يرا ف  يســازد و ب
بـر   ديـ كأت .)1( اسـت  ديـ خطـر مف  مناطق كم خطر و پر ييشناسا

در  يطـ يو مح ييايـ جغراف تيـ سـالمت انسـان و موقع   نيرابطه بـ 
در لنـدن   Richardsonو  Snow. )2( دارد يطوالن سابقه متون



 گوارش دستگاه سرطان ريم و مرگ نقشه
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 ،پـس  آن از و )3(نقشه مربوط به بيماري وبـا را ترسـيم نمودنـد    
را  يعفـون  ريغ يها يماريب عيمنتشر شد كه توز ياديز يها  نقشه

سـبب   وترياز كامپاستفاده  1960در اواخر سال . )4( داد ينشان م
 نيچنـد  وشـود   شـتر يب يمـار يب يالگـوبردار  يريكارگه شد تا ب
  .)5(منتشر شد  سرطان يبرا جمله ازدر جهان  يمارياطلس ب

ــل ــرگ و عل ــم م ــان در ري ــال در انس ــاخ انيس ــمت از ري  س
 شيگـرا  ريـ واگ ريـ غي هـا  يمـار يب سمت بهي عفوني ها يماريب
 حـال  در هـا  سـرطان  بـروز ، شـرفته يپي كشـورها  اسـت؛ در  افتهي
از  شيبـ  .)6( باشد يمي عروق وي قلب يها يماريب از گرفتن يشيپ

و  افتـه يتوسـعه ن  يرخ داده در كشورها يها درصد از مرگ 70
در آغــاز قــرن . بــه علــت ســرطان بــوده اســت ،در حــال توســعه

بـه   ،شـدند  ريها كه موجب مرگ و م سرطان نيتر عمده ،حاضر
   .)7( بودند يمعده، كبد، كولون، پستان و مر ه،ير بيترت

 بيـ بـه ترت  نهيمعـده، كبـد، كولـون و سـ     ه،يـ ر يهـا  سرطان
مـرگ بودنـد    ونيليم 50/0و  65/0، 66/0، 00/1، 30/1ول ؤمس

ــزارش. )8( ــا گ ــان  ي ه ــت جه ــازمان بهداش ــاني س ــه داد نش  ك
 كـه  اول سـرطان  شـش  جـزء  كولـون  و مري معده،ي ها سرطان

در  .)7، 8( شـوند  يمحسـوب مـ   ،دارنـد  را ريـ مـرگ و م  نيشتريب
 از پـس  ريـ مـرگ و م  زانيـ سـوم را در م  گـاه يجا سـرطان ، رانيا
 همـواره جـزء   علت نيهم به. تصادفات دارد وي قلبي ها يماريب

  .)9(بوده است  يقاتيتحقي ها تياولو
سـرطان در   تيوضـع  يمختلفـ  يهـا  گـروه  ،رياخ يها در سال

هـا بـا    گـروه  نياز اول يكي. اند نموده يرا بررس رانينقاط مختلف ا
 سـرطان  قـات يتحق يالمللـ  نيب  يدانشگاه تهران و آكادم يهمكار

)International agency for research on cancer  ــا ي
IARC( در بابل بود )در سـرطان  ثبـت  مطالعه نياول در .)10-12 

 عنوان بهي مر سرطان شد، انجام خزر كنارهي نواح در كه رانيا
 اسـتان  در كـه  گـر يد همطالعـ و در  شدي معرف سرطان نيتر عيشا
  .)13-15(بود  باال گوارش سرطان وعيش ،گرفت انجام لياردب

ي و مشابه توسط دكتر سمنان يا مطالعه زيدر استان گلستان ن
درصد  6/53قوم تركمن  ،مطالعه نيدر ا. انجام گرفتهمكاران 

درصد از سرطان معـده را بـه    7/41و قوم قارس  ياز سرطان مر
مجلـه  . )16(د نـ و در رتبـه اول قـرار گرفت   نـد خود اختصاص داد

ــوم پزشــك ــه ،گرگــان يعل ــا شــاخص  يا مقال ــا در رابطــه ب  يه
ســرطان كولوركتــال در اســتان گلســتان چــاپ  كيولوژيدميــاپ

سـن   نيانگيو م 5/1مرد به زن  انيمقاله نسبت مبتال نيدر ا. كرد
 مارانيدرصد از ب 4/63 .دست آمده سال ب 56 كنندگان شركت

  .)17(سال داشتند  50از  شتريب يسن
همكـاران در   ونـژاد    ينوروز توسط يولوژيدمياپ  در مطالعه
بروز سرطان معـده در زنـان و مـردان بـه      زانيم ،استان مازندران

 يبـرا  هـا  زانيـ م نيـ نفـر و ا  000/100در  28/24و  33/9 بيترت
  .)18( دست آمده ب 16/10و  68/8 يسرطان مر
 SMR ريجـــا كـــه نقشـــه بـــا توجـــه بـــه مقـــاد       از آن

)Standardized mortality ratio (يبــرا ،شــود يرســم مــ 
 كيـ و ناپارامتر كيپارامتر يرسم يها خطا روش زانيم كاهش

بــر  ينــتكــه مب ييهــا هــا روش آن نيانــد كــه از بــ شــده شــنهاديپ
 اي مطالعـه  .هسـتند  يشـتر يب يتوان آمار يدارا ،است يبند مدل
منـاطق كوچـك شـهر     ريـ مـرگ و م  يريپـذ  رييتغ يبررس يبرا

Oulu  فنالند توسطRytkonen  كـه  گرفـت  انجامو همكاران 
 ريـ غ يسـن  ليهـر بخـش بـا اسـتفاده از تعـد      يبرا SMR ريمقاد
  .)19(دست آمد ه ب م،يمستق

خطـر سـرطان دهـان در منطقـه     و همكـاران   Yu همطالعدر 
 يوابسـتگ  افتـه ي ميتعمـ  انسيكووار يها مدل با وانيتا يچانگوا
خـام بـه    يشامدهايپ يكه برا Poisson ندايسرطان و فر ييفضا
 يبررسـ  يبـرا و همكـاران   Toft. )20( استفاده شد رود، يكار م
 يمـار يب ييايجغراف يالگو مياز روش ترس يماريب يمكان عيتوز

ام iمنطقـه   ياستاندارد شده برا رينرخ مرگ و م. ددناستفاده كر
. ام بـود iنسبت تعداد مشاهده شده به مورد انتظـار در منطقـه    زين

 يها از مدل ،مطالعه نيدر ا SMRمربوط به  يها ضعف انياما با ب
. استفاده شد يبا اثرات تصادف تيبا تابع ربط لج افتهي ميتعم يخط
مقـدار   نيكرد كه ا انياشاره و ب يبه خطر نسب نيمطالعه همچن نيا
. رود يهموار و ناهموار بـه كـار مـ    يها داده يبرا SMRمانند  زين

امـا   ،سـازد  يرا هموار مـ  يخطر نسب يبرآوردها ،چه مدل باال اگر
 BMY مـدل  نيبنـابرا . ستين قيدق يليخ ييهر ساختار فضا يبرا

)Besag ،York  وMollié ( ــاال   را ــدل ب كــه بســط داده شــده م
 افتـه ي ميتعم يخط ختهيمدل آم كيمدل  نيا. به كار بردند ،است



  
 و همكاران تهمتن محمدپور يرضاعل  
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 پژوهشي

)Generalized linear mix model( دو  نيـ عالوه بر ا. است
  .)21( رديداستفاده گ زين BMYمدل، بسط مدل 

 Poisson ونيرگرسـ  مـدل  مثبـت  يهـا  يژگـ يو بـه  توجه با
بـه   و )22، 23( يشمارشـ  يهـا  داده عيـ توز يبررس در افتهي ميتعم
 يل بهداشـت ياز مسـا  يكـ يسرطان دستگاه گوارش  كه نيا ليدل

ــ   ــدران و گلســتان م ــتان مازن ــم در دو اس ــه  باشــد، يمه توجــه ب
 نيــيبــه منظــور تع تــر قيــو دق تــر عيوســ يشناســ مطالعــات علــت

بـه نظـر    يمـؤثر ضـرور   يطـ يمح عواملمخاطره و  پر يرفتارها
 يشـناخت  تيـ جمع يهـا  تفـاوت  يبررس يبرا از اين رو. رسد يم

 يالگـو  ميترس يها براSMRبرآورد  زيها و ن بخش نيموجود ب
از سرطان دستگاه گوارش از مدل  يناش ريمرگ و م ييايجغراف
  . شداستفاده  افتهي ميتعم Poisson ونيرگرس
  

  ها مواد و روش
كـه در  بود  يپژوهش عبارت از افراد نيدر ا يجامعه آمار

 يهـا  از سـرطان  يكـ يبـر اثـر ابـتال بـه      1380-84 يهـا  سال يط
مازندران و گلستان فوت كردنـد   يها دستگاه گوارش در استان
ابتال به سرطان دستگاه گـوارش   ،فوت يو علت مرگ در گواه

  .بود درج شده
ــد   ــا كدبنــــــــــــ ــابق بــــــــــــ    ICD-O يمطــــــــــــ

)International classification of diseases for oncology(، 

 17Cسـرطان معـده، كـد     16Cكـد   ،يسرطان مـر  يبرا 15Cكد 
كولـون و روده   يبـرا  19Cو  18C يروده كوچك، كـدها  يبرا

صـفرا و كـد    سـه يك يبـرا  23Cكبد، كـد   يبرا 22Cبزرگ، كد 
24C ريـ مـرگ و م  هيـ كل .لوزالمعده در نظر گرفته شده است يبرا 

  دو اســتان،  نيــاز ســرطان دســتگاه گــوارش در ا يثبــت شــده ناشــ
تحـت پوشـش    يو درمـان  ينفر بـود كـه در مراكـز بهداشـت     5715

مازندران،  يو درمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشك يها دانشگاه
 ريـ نظ يشـناخت  تيجمع يرهايگلستان و بابل و با در نظر گرفتن متغ

  .سن، جنس و محل سكونت ثبت شده بودند
اســتان مازنــدران و گلســتان انجــام  2 يمطالعــه بــر رو نيــا
 يدارا بيبه ترت 1385سال  يها طبق سرشمار استان نيا. ديگرد

ــتان،  11و  15 و  1 شــماره نقشــه مطــابقبخــش  21و  43شهرس
   .نفر بودند 1617087و  2922432معادل  يتيجمع
به  يفيك يرهايمتغ يو درصد برا يكم يرهايمتغ يبرا نيانگيم

در  ريـ مـرگ و م  نـرخ  نيهمچن. شد استفاده نانيهمراه فواصل اطم
 يهـا  سـال  يملـ  يدو سرشمار نيب تيجمع اساس برنفر  000/100

  .ديگردها برآورد  آن تينرخ رشد جمع و 1385و  1375
 تيـ بـرآورد اثـر جمع   يبـرا  جيـ روش استفاده شـده را  كي

 تيـ جمع لهيبـه وسـ  ) امiنرخ مورد انتظار در منطقـه  ( محاسبه 
 كيـ  ،مـورد انتظـار   يهـا  نـرخ  لهيبـه وسـ  . استاندارد شده اسـت 

  .يدآ يدست مه برآورد از تعداد مورد انتظار در هر منطقه ب
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R
 

E N R  
  

تعـداد   اسـتاندارد و   تيـ جمع  ،اسـتاندارد  تيـ جمع Nكه 
  .باشد يام مiمورد انتظار در منطقه 

 يها نسبت ،استاندارد شده ريمرگ و م زانيمحاسبه م جهت
 هـا  شهرسـتان  ييايمناطق جغراف ياستاندارد شده برا ريمرگ و م
  ام به صورت iدر منطقه 

SMR
O
E

 
در منطقـه   گمشاهده شده مـوارد مـر   دتعدا Oدر  كه شد برآورد

 Eو ) هسـتند  Poisson عيتوز يدارا ميكن يكه در ادامه فرض م(
  .دباش يم) سن و جنس حسب بر(تعداد مورد انتظار موارد 

 ؛اسـت  يبه صورت شمارش ريجا كه تعداد مرگ و م از آن
از شـكل دوم   ،مطالعـه  نيـ در ا .باشد يم Poisson عيتوز يدارا

 صورت به كه شداستفاده  افتهي ميتعم Poisson ونيمدل رگرس
  :)24( ديگرد انيب ريز

  
Pr Y y |x , β, φ

µ
1 φµ

1 φy
y !

exp
µ 1 φy
1 φµ

.   
 

 

. گـردد  يم محاسبه ريز صورت به مدل نيا انسيوار و نيانگيم
X 1 بردار كي -k است يحيتوض يرهايمتغ از يبعد.  

2)iμφ  +1(iμ ) =Yi(Var  
)'Xβ = (iμ ) =Yi(E  
ــب  ــرا يمحاســبه خطــر نس ــرخ مــرگ و م ســهيمقا يب ــن در  ري

دسـت آمـده بـا    ه بـ  جينتـا  ليـ و تحل هيـ مختلـف و تجز  يها گروه
 SPSSافـزار   حاصـل از نـرم   Pمقـدار  و  نانياطم استفاده از فواصل

 هيـ تجز و) version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 16نسخه 
و  افتـه ي ميتعمـ  Poisson ونيرگرس مدل اساس بر ها داده ليتحل و

ــاده ــا س ــه كمــك ب ــا برنام ــتهي ه ــده نوش ــرم ش ــزار  در ن  SASاف
)Statistical analysis system (ييايـ جغراف يالگـو  ميترسـ  و 

 GISبا استفاده از برنامه نوشته شده در  يمارياز ب يناش ريمرگ و م
)Geographic information systems (گرفت صورت.  

  ها يافته
بــه علــت ســرطان دســتگاه  مــرگ وردمــ 5715از مجمــوع 

مربوط به استان مازندران و ) درصد 17/65(نفر  3725 ،گوارش
در . مربـوط بـه اسـتان گلسـتان بـود     ) درصـد  83/34(نفر  1990

نفـر   2267مـرد و  ) درصـد  35/60(نفر  3449مجموع دو استان 
 برابــر نانيدرصــد شهرنشــ نيهمچنــ. زن بودنــد) درصــد 65/39(

 نيانگيــم. دســت آمـد ه درصــد بـ  45/41 نانيو روستانشـ  55/58
 :82/58-85/75( 33/67مـرگ در اسـتان مازنـدران برابـر      يسن

 51/61و در اســتان گلســتان برابــر ) درصــد 95فاصــله اطمينــان 
  .دست آمد هب) درصد 95فاصله اطمينان : 36/62-66/60(

: 06/63 -21/64( 06/63در مـردان   يسـن  نيانگيم نيهمچن
: 13/60-27/61( 70/60و در زنـان  ) درصـد  95فاصله اطمينـان  
روسـتاها برابـر    يمقـدار بـرا   نيـ و ا) درصـد  95فاصله اطمينـان  

  .دست آمده سال ب 24/70 هاشهرو در  33/62
در جدول  سرطان نوع وها  استان كيتفك به رينرخ مرگ و م

و  يسـرطان معــده، مــر ، در هــر دو اســتان .آمــده اسـت  1شـماره  
را بـه خـود اختصـاص     رينرخ مرگ و م نيشتريب بيكولون به ترت

دسـتگاه گـوارش    يهـا  در تمام سـرطان  رينرخ مرگ و م. اند داده
ــ يجــز ســرطان مــر ــدران ب از اســتان گلســتان  شيدر اســتان مازن

 يهـا  سـرطان  يخطـر بـرا   عوامـل  كـه  نيبا توجه به ا. مشاهده شد
دســت آوردن ه و كولــون بــا هــم تفــاوت دارنــد، بــ يمعــده، مــر
در رابطـه   تواند يم ،ها سرطان نياز ا يناش ريمرگ و م يپراكندگ
ناشـي   ريبروز و مرگ و م شيعوامل كه در افزا يبرخ ييبا شناسا

 زانيـ م نيشـتر يب .كمك كننده باشـد  ،نقش دارند ها يماريب نيا از
كاللـه،   نودشـت، يم يهـا  در شهرسـتان  يسرطان مـر  ريمرگ و م

 يهـا  آن در شهرسـتان  زانيـ م نيآزادشهر و گنبد كاووس و كمتر
مـرگ   زانيـ م ي،به طور كل ؛شد مشاهدهنوشهر، چالوس و بهشهر 

از مازنـدران   شـتر يدر اسـتان گلسـتان ب   يمـار يب نيـ به علت ا ريو م
و بابـل بـا نـرخ     نودشـت يگنبـد كـاووس، م   يهـا  شهرسـتان  .است

 يهـا  و شهرسـتان  نيشـتر يب 01/15و  07/16، 50/16 ريـ مرگ و م
 000/100در  15/5و  88/4، 75/4گز و تركمن بـا   آباد، بندر يعل
  .را به خود اختصاص دادند ريمرگ و م زانيم نيكمتر ،نفر

  استان مازندران نسبت به استان گلستان از نظـر   ي،به طور كل
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 پژوهشي

 يپراكنـدگ  تيوضع .خطرتر است ابتال به سرطان معده پر زانيم
ر بـه طـو  به علت سـرطان كولـون در هـر دو اسـتان      ريمرگ و م

آن در شهرستان رامسر در اسـتان   نيشترياما ب بود؛مشابه  يبيتقر
  .شد دهيگرگان در استان گلستان دنيز شهرستان مازندران و 

  
  تيبا توجه به محل سكونت و جنس ريمرگ و م تيوضع
زنـان   يبـرا  زيها و روستاها و ن در شهر ريمرگ و م يها نرخ

هـا بـه    چهـار گـروه سـرطان    يهـا بـرا   استان كيو مردان به تفك
 نيـ در ا ريـ دو استان از نظر شانس مرگ و م يكل سهيمنظور مقا

نشـان داد كـه در    ريمقـاد  نيـ محاسـبه ا . رديـد ها محاسبه گ طبقه
از زنـان   شـتر يمـردان ب  يبـرا  ريـ ها خطر مرگ و م سرطان يتمام
 شيافزا يرياختالف به طور چشمگ نيا ،در سرطان معده .است

سـرطان در   نيـ از ا يناشـ  ريخطر مرگ و م كهي به طور ؛افتي
مازنـدران و گلسـتان بـه     هـاي  اسـتان  يمردان نسبت به زنان بـرا 

  .محاسبه شد 75/2و  3/1برابر  بيترت
 زانياز نظر م نانيو شهرنش انييروستا تيوضع يبررس يبرا

دو  نيـ نـرخ مـرگ در ا   ،سرطان دستگاه گوارش ريمرگ و م
مقدار  نياز باال بودن ا يحاك يجنتا. محاسبه شد زين يبند طبقه

هر دو اسـتان در سـرطان معـده     يدر شهرها نسبت به روستاها
 نيا ياستان مازندران نسبت به روستاها ياگر چه شهرها. بود

و كولون نرخ  يمر يها از سرطان يناش رياستان در مرگ و م
اسـتان گلسـتان تفـاوت     يبـرا  ها زانيم نيند، اما اشتدا يباالتر
ــدان ــكل. شــتندا يچن ــاد هي ــ ريمق ــده در جــدول ه ب    دســت آم
  .آمده است 2 شماره

  
  استان دو كيتفك به گوارش دستگاه سرطان انواع ريم و مرگ زانيم: 1 شماره جدول

 
  منطقه

  نفر 000/100 درريم و مرگ نرخ نفر000/100درريمومرگنرخ
  گلستان  مازندران  گلستان  مازندران

  ييروستا  يشهر  ييروستا  يشهر  ييروستا  يشهر  ييروستا  يشهر  سرطاننام
  22/9  79/9  98/5  15/7 14/10 84/8 04/6 00/7  يمر سرطان
  67/6  95/12  20/6  06/17 22/9 39/10 96/9 93/12  معده سرطان
  46/3  42/3  46/6  46/5 99/1 78/4 65/3 20/1  كولون سرطان

  70/2  79/5  41/3  20/3 27/2 29/2 44/7 11/3  ها سرطان گريد
  

  زنان و مردان يسن تيوضع و ريم و مرگ ييايجغراف يپراكندگ تيوضع: 2 شماره جدول

 ريمومرگ نرخ  شهر نام
 نفر000/100 در

  ريم و مرگ نرخ  شهر نام )سال(سننيانگيم
  نفر 000/100 در

  )سال( سن نيانگيم
  زنان  مردان  زنان  مردان

  71/56  27/67  94/28 رامسر 93/62 82/64 31/25  تنكابن
  00/57  27/68  19/18 گزبندر 40/63 97/66 28/12  چالوس
  31/58  50/63  30/14 تركمن 85/61 10/64 83/13  نوشهر
  19/62  25/61  38/16 آباديعل 58/61 59/64 04/20  نور

  39/59  23/64  72/18 يكردكو 86/58 32/64 51/18  محمودآباد
  60/59  20/61  39/24 گرگان 10/61 08/63 00/23  آمل
  38/59  90/62  98/13 قالآق 08/60 04/63 56/23  بابلسر
  76/60  97/64  79/34  كاووسگنبد 93/61 29/65 98/32  بابل
  49/60  98/62  82/24 نودشتيم 32/65 70/63 60/26  باريجو

  77/58  87/59  18/28 كالله 81/62 01/66 72/14  سوادكوه
  57/57  50/62  99/48 آزادشهر 24/63 11/65 05/32  شهرقائم
  96/60  98/64  90/19 انيرام 57/60 76/62 16/34  يسار
  83/67  30/65  00/26 كل 00/59 71/62 73/18  نكا

  38/60 86/60 48/19  بهشهر
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  ها بر داده يونيرگرس  برازش مدل
مقـدار انبوهـه اسـت، پـس      كي ريمرگ و مجا كه نرخ  از آن

 .به صورت انبوهه باشـند  زيمستقل ن يرهايمتغ يالزم است كه تمام
 ونيبخـش، مـدل رگرسـ    64تمـام   يبرا ريمقاد نيپس از محاسبه ا

Poisson ــ ــهي ميتعم ــر داده افت ــرازش داده  ب ــا ب ــد  ه ــدل . ش در م
بــود  دار يمعنــ يجنســ نســبتســن و  نيانگيــماثــرات  ي،ونيرگرســ

)0001/0 < P(  بر  ييروستا به يشهر تيجمع نسبتتنها ساختار و
  ).P=  2571/0( نداشت يمشاهده شده اثر ريمرگ و م زانيم

 نيبا در نظر گـرفتن فـرض وجـود پـراكنش در مشـاهدات، اولـ      
 .مقدار پارامتر پراكنش اسـت  ،ميكن يكه به آن توجه م يمقدار

 دست آمد كه فرض صـفر بـودن آن  ه ب 2419/0مقدار برابر  نيا
 ،جا كه مقدار شـاخص پـراكنش   از آن. )P > 0001/0( شد رد 

 شيبـ  يهـا دارا  بخـش  ريـ مرگ و م يها زانيپس م ؛مثبت است
ــ ــابراين،. باشــند يپــراكنش م ــهي ميدر مــدل تعمــ بن  بيضــرا افت

دسـت آمـده بـا اسـتفاده از     ه بـ  يهاSMR ومربوط  يونيرگرس
  .شدند محاسبه يونيرگرس  برازش مدل

  
  ييايجغراف يالگو ميترس

ــدگ يهــا نقشــه ــجغراف يپراكن ــمــرگ و م يياي ــ ري از  يناش
نقشـه   درمشاهده شده  SMR ريسرطان دستگاه گوارش بر مقاد

  دست آمده با استفاده از بـرازش مـدل  ه ب يهاSMRو  2شماره 
  .اند رسم شده 3نقشه شماره  در يونيرگرس
كـه   افـت يدر توان يم ،2بر نقشه شماره  ينگاه اجمال كيبا 

 يبندپ بابل كنار، يها استان مازندران شامل بخش ينقاط مركز
 يو دودانگه سار يشهر بابل، بخش مركز يشرق يو بندپ يغرب
اسـتان گلسـتان    يشـهر و قسـمت شـمال    قائم يبخش مركز زيو ن

 نودشـت، يم يساران آزادشهر، بخـش مركـز   مانند بخش چشمه
 زانيـ م نيشـتر يبرون گنبد كاووس و مراوه تپه در كالله ب يدشل
در  شيماننــد گــال ييهــا اســتاندارد شــده و بخــش ريــرگ و ممــ
در  جـان يبلده در نور، كالردشـت در چـالوس و الر   نودشت،يم

  .ندشتاستاندارد شده را دا ريمرگ و م زانيم نيكمتر ،آمل
 يبـا اسـتفاده از هموارسـاز    ريـ مرگ و م ييايجغراف يالگوها

SMR هـا   مـدل  نيـ ا. دسـت آمـد  ه بـ  يونيرگرس يها توسط مدل

 يتيمشاهده شده در هر بخش را با ساختار جمع ريمرگ و م زانيم
 SMRاشكاالت مربوط بـه   ي،آن بخش مرتبط ساختند و از طرف

مشـاهده شـده كـه     SMRخـالف   بر ي،به عبارت. ندشتساده را ندا
بـه   رييـ كـم در مقـدار مـورد انتظـار اسـت، تغ      راتييتغ ريثأتحت ت

 SMRبـر   يخاصـ  ريثأتـ  ،نسبت كوچك در تعـداد مـورد انتظـار   
مورد انتظـار كـه    ريمقاد زيندارد و ن يونيرگرس يبند بر مدل ينتمب

 ييهـا  نسـبت بـه آن   ،شوند يم ديتول يروش پارامتر نيبا توجه به ا
 ريبـه مقـاد   ،نـد يآ يدست مه استاندارد ب تيكه تنها بر اساس جمع

دسـت  ه بـه صـفر بـ    كيـ و اگر نزد هستند تر كيمشاهده شده نزد
  .گردند ينم SMR ريچشمگ شيمنجر به افزا ،نديآ

 يهـا  اسـتفاده از مـدل   جـه يدسـت آمـده در نت  ه بـ  SMR ريمقاد
مشـاهده شـده    SMRنسبت به  يتر بسته رييدامنه تغ ي،ونيرگرس
برابـر   ،مشـاهده شـده   SMR يبرا راتييدامنه تغ. اند كرده ديتول

مـدل   يكه برا يدر حالاست؛ دست آمده ه ب 055/0و  6923/5
و  7450/0و  5765/1 بيـ بدون اثر متقابل و با اثر متقابل بـه ترت 

 دامنه ،شود يطور كه مشاهده م همان. باشد يم 000/0و  2453/3
مربوط به مدل بدون اثر متقابـل نسـبت بـه مـدل بـا اثـر        راتييتغ

 يمـدل در هموارسـاز   نيـ ا ي،بـه عبـارت   ؛تر اسـت  كوتاه ،متقابل
  .توانمندتر از مدل با اثر متقابل است SMR ريمقاد

 يونيدست آمـده بـا اسـتفاده از مـدل رگرسـ     ه ب SMR ريمقاد
نشتارود  يها به بخش بيرا به ترت SMR نيشتريب ،بدون اثر متقابل

ن در اسـار  و مراوه تپه در كاللـه، چشـمه   يدر تنكابن، بخش مركز
با مشـاهده  . داد صيبرون در گنبد كاووس تخص يدشل و آزادشهر

 يكـه شـهرها   شـود  يمـ  دهيـ د ي،بند مدل نينقشه حاصل شده از ا
 SMR نيكه كمتر نودشتيم كشياستان گلستان به جز بخش گال

و  نـد تـر بود  مخـاطره  استان مازندران پـر  يرا دارد، نسبت به شهرها
 ،شكيبعـد از گـال  . ندشتدا ياستاندارد شده باالتر رينرخ مرگ و م

به  يدودانگه در سار و مسر، كجور در نوشهررا يمركز يها بخش
را بــه خــود  ريــرد شــده مــرگ و مانــرخ اســتاند نيكمتــر بيــترت

 5كه تنهـا   شود يمشاهده م ،نقشه نيبا استفاده از ا. اختصاص دادند
وكنده بندر گز، فندرسك نو  يمركز نودشت،يم كشيگال(بخش 

مرگ بخش استان گلستان خطر  22 از )يكردكو يو مركز انيرام
  .ندشتدا 1رد شده كمتر از ااستاند ريو م
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  مشاهده شده )Standardized mortality ratio )SMR ياز سرطان دستگاه گوارش برا يناش ريمرگ و م ييايجغراف يالگو: 2شماره  قشهن

  

  
  با اثر متقابل يونيمدل رگرس لهيبه وس) Standardized mortality ratio )SMR يپس از هموارساز ريمرگ و م ييايجغراف يالگو: 3 شماره نقشه
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ــد ــتان مازنـ ــد ،انردر اسـ ــدل بنـ ــ يمـ پـــس از  يونيرگرسـ
آمـل،   ينشتارود تنكابن، مركـز  يها بخش هاSMR يهموارساز

نكـا   يبابل، مركز يغرب يسر بابلسر، بندپ انهي بار،يخوران جو ليگ
بـه عنـوان    بيبه ترت 1از  شتريب SMRآمل را با داشتن  جانيو الر
در اثـر ابـتال بـه سـرطان      ريـ مناطق از نظـر مـرگ و م   نيخطرتر پر

نـرخ   ،استان نيا يها بخش هيدر بق. دشدن يدستگاه گوارش معرف
اسـتفاده از  . مشـاهده شـد   1رد شـده كمتـر از   ااسـتاند  ريمرگ و م
نرخ مـرگ و   نيشتريشامل اثرات ثابت و متقابل ب ونيمدل رگرس

ســاران آزادشــهر،  چشــمه يهــا اســتاندارد شــده را در بخــش ريــم
  يتپه كالله، بهاران گرگـان و بنـدپ   و مراوه يآمل، مركز جانيالر
 نودشـت، يش مكيگـال  يهـا  آن را در بخـش  نيبابل و كمتر يغرب

  .بندر تركمن نشان داد ينشتارود تنكابن و مركز
  

  بحث
 ،سـال  60 يبـاال  نيدر سـن  ريـ مـرگ و م وقـوع   ي،به طور كل

از زنـان   شـتر يمـردان ب  يزمان مـرگ بـرا   در يسن نيانگيو م شتريب
 يدستگاه گوارش برا يها در تمام سرطان ريمرگ و م زانيم. بود

 هـا  زانيتفاوت در م نيو ا بوداز زنان  شتريهر دو استان در مردان ب
 ريـ مـرگ و م  زانيـ كه م ديسرطان معده به حداكثر خود رس يبرا
 يبـا مطالعـات   جـه ينت نيـ كه ا بوددو برابر زنان  در حدودمردان  در

دو اسـتان، تنهـا در    سهيدر مقا. )25، 26( دارد يهمخوان زينگذشته 
در زنـان و مـردان اسـتان گلسـتان      ريمرگ و م زانيم يسرطان مر

گلستان بر كمربند «با جمله  جهينت ني، ابوداز استان مازندران  شيب
  .دارد يهمخوان ،»قرار دارد ايدر دن يسرطان مر

 يمـر  سـرطان  يرو گلستان استان در كهي ا عمده مطالعات
 منـاطق  دري مـر  سـرطان  بـروز  بودن باال گواه ،است شده انجام
و همكـاران   يگـزارش سـمنان   اساس بر. است كشورماني شمال
 بـه  زنـان  و مردان دري مر سرطان بروز زانيم، گلستان استان در
ناشـي از   ريـ و م مـرگ  زانيم. )17( بوده است 7/19و  22 بيترت
 در نفر 000/100 در 22/9و  79/9 حاضر مطالعه در سرطان نيا

مردان و زنـان   يبرا 98/5و  15/7 و استان گلستان زنان و مردان
 سـرطان  نيـ ا شـده  استاندارد بروز. ان به دست آمدراستان مازند

ــه در ــجاد مطالع ــاران س ــاردب دري و همك  در 4/14و  4/15 لي

ــر 000/100 ــروز. گــزارش شــده اســت  نف ــا ب ــ ســرطان ني  يط
 ينفـر بـرا   000/100 در 9/24و  4/39 رانيگذشته در ا يها سال

از لحاظ  رانياز نقاط ا ياريچه بس اگر. مردان و زنان بوده است
 ريسـا ي ها افتهياما  ،در حد متوسط قرار دارند يبروز سرطان مر

ي مر سرطان بودن باال دهنده نشان رانيا در شده انجام مطالعات
  .)9-13( باشد يم جهان نقاط تمام به نسبت

، بـدون در  ه اسـت آمد 2 شماره چه در جدول بر اساس آن
نظر گرفتن نوع سرطان نسبت خطر در مردان نسبت بـه زنـان در   

قـال،   آق ،يآبـاد، كردكـو   يجز رامسر، علـ ه ب(ها  اكثر شهرستان
بــه طــور  ) انيــآزادشــهر، گنبــد كــاووس و رام   نودشــت،يم

هـا   شهرستان گريمقدار در د نياگر چه ا. است شتريب يدار يمعن
از زنان نشان  شترياما باز هم خطر در مردان ب ؛باشد ينم دار يمعن

در مردان نسبت به زنان  ريمرگ و م يخطر نسب. داده شده است
 انگريد كه بدست آم هب 55/1 مطالعه برابرمورد  تيدر كل جمع

در معـرض   شـتر يدرصـد ب  55است كه مردان نسبت به زنان  نيا
. باشـند  يبه علت سـرطان دسـتگاه گـوارش مـ     ريخطر مرگ و م

در مردان نسبت بـه   ريمرگ و م نيب يآمار دار يتفاوت معن نيا
 عتيكرد كه مردان به واسطه طب هيتوج گونه نيا توان يزنان را م

 ،ييايميزا، مواد شـ  در تماس با مواد سرطان شتريب شيخو يكار
از  شيمـردان بـ   نيو همچنـ  باشند يم كسيها و اشعه ا كش آفت

بـا وجـود   امـا  . نـد ينما يمصرف م اتيو دخان گاريزنان الكل، س
به ابتالي بيشتر مردان نسبت به زنان به سرطان دستگاه گوارش، 

  .)27(هستند  يشتريطول عمر ب يدارا تر يقو يمنيا ستميس ليدل
بـاال   انگريـ ب ،نـوع سـرطان   كيـ به تفك ريمرگ و م يها نرخ
 گـر ياسـتان گلسـتان نسـبت بـه د     يشرق مهيدر ن زانيم نيبودن ا

 يتمـام  يدر استان مازندران نرخ مشـاهده شـده بـرا    ؛مناطق بود
نـرخ   كـه ي در حـال  ،نفـر بـود   000/100در  10شهرها كمتـر از  

 نيـ ا يهـا  كثـر شهرسـتان  به علت سرطان معـده در ا  ريمرگ و م
اما هـر دو اسـتان   . آن باال بود ياستان به خصوص قسمت مركز

 يبـ يتقربـه طـور    ،از سرطان كولون يناش ريمرگ و م زانيدر م
از عوامل مـؤثر در بـروز    يكي. دهند يرا نشان م يساختار مشابه

  .حال توسعه بودن منطقه است سرطان معده در
ــهرها ــر يش ــجمع پ ــتان تي ــاي اس ــ ه ــدران و همچن  نيمازن

بـا   .اند را به خود اختصاص داده يماريب نيا ينرخ باال ،گلستان
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حـال   از عوامـل خطـر سـرطان معـده در     يكـ ي كـه  نيتوجه به ا
منـاطق در حـال توسـعه     نيا ياز طرف و توسعه بودن منطقه است

 نيا يا تا اندازه توان يم قيطر نيبه ا ،هستند ياقتصاد-ياجتماع
  .كرد هيرا توج تيوضع

 انيـ م يبـا در نظـر گـرفتن برابـر     Poisson ونيمدل رگرس
از  كيـ هـر   ريثأتـ  يكل مشاهدات به بررسـ  نيانگيو م انسيوار
بـر  ) و محل سـكونت  تيسن، جنس( يشناخت تيجمع يرهايمتغ
كـرد كـه تفـاوت در     انيـ مشاهده شـده پرداخـت و ب   يها زانيم

 يهـا  نرخ نيمشاهده شده ب يها بر تفاوت يو جنس يساختار سن
 يريقرارگ ).P > 0001/0( گذارد يم دار يمعن ريثأت ريمرگ و م

 سبب شـد در  افتهي ميتعم Poisson ونياثرات متقابل در رگرس
محـل   ريمربوط به متغ بيجز ضر يونيرگرس بيمدل تمام ضرا
و محل سكونت در سطح  تياثر متقابل جنس بيسكونت و ضر

 نيـ امتر پـراكنش در ا مقدار پار .دار شوند يدرصد معن 5 يخطا
هـا   داده نيپـراكنش بـ   شيدست آمد كـه بـر بـ   ه مثبت ب زيمدل ن

  .كند يم ديكأت
همواره مورد توجه بوده  رانيادر شمال  يسرطان مر مطالعه

ــاگون 1970از ســال . اســت ــات گون ــهيدر زم يمطالع ــ ن  يبررس
كننده بـاالتر بـودن نـرخ بـروز سـرطان       انيسرطان انجام شد و ب

 هـر  ؛بودنـد  نيدر منطقه تركمن نسبت به مناطق فارس نشـ  يمر
   خــورد يهــا در اســتان گلســتان كمتــر بــه چشــم مــ چنـد تفــاوت 

 يهـا  داده يو همكاران بـر رو  يمحب  با توجه به مطالعه. )26، 28(
مطالعات انجام شده از  يسن افتهي ليبروز سرطان، نرخ بروز تعد

 000/100 در 5/165مردان از  يبرا ،مطالعه نيتا ا شيسال پ 30
 اسـت  افتـه يكـاهش   3/36به  3/195زنان از  يو برا 3/43نفر به 

منطقه تـركمن صـحرا هنـوز     ،يماريب نيكاهش ابا وجود . )22(
 زانيبر اساس م ييها نقشه نيها همچن آن. باشد يخطر م منطقه پر

بروز هموار شـده سـرطان    يخطر نسب زياستاندارد شده و ن وعيش
 كـه  ؛رسم كردنـد  تيجنس كيبه تفك زيكل افراد و ن يابر يمر

چـه از سـمت    هر حاضر، مطالعه بهمربوط  3شماره نقشه  ندهمان
 از يناشـ  ريـ م و مرگ وعيش يخطر نسب ،ميرو يغرب به شرق م

مربوط به  يها داده كه تفاوت نيا با؛ ابدي يم شيافزانيز  سرطان
 يبرا ها آن SMR ريمقاد و 1380-84 يها در سال ريمرگ و م

در مطالعـه   كـه ي در حـال  ؛رفـت به كار  ييايجغراف يرسم الگو
 يمـردان و زنـان بـرا    ياستاندارد شـده بـرا   وعيش يها نرخ ،قبل
  .مورد استفاده قرار گرفت ييايجغراف يالگو ميترس

 يهموارســاز يهــا  در روش ،دو مطالعــه نيــا يتفــاوت اصــل
 افتـه ي ميتعمـ  يخطـ  يهـا  مطالعه بـا اسـتفاده از مـدل    نيدر ا. است
 يخطـر نسـب   ريمقاد ،شياما در مطالعه پ شد؛هموار  SMR ريمقاد

اسـتاندارد شـده مـورد اسـتفاده قـرار       بـروز  يهـا  هموار شد و نرخ
نـرخ مـرگ و    ،شـد  جـه ينت يفيطور كه از آمار توص همان .گرفت

 نيـ اسـت، ا  شـتر يدر گلستان نسبت به مازندران ب يسرطان مر ريم
 زيـ هـا ن  باال بودن نرخ سبب گشت تا نقشه حاصـل از كـل سـرطان   

  .نقشه نشان دهد يخطر را در قسمت شرق مناطق پر
  

  مطالعه يها نقشه ليتحلو  هيتجز ،ريتفس
 SMR ريمقـاد  يشـده بـر رو   جـاد يا يهـا  با توجه بـه نقشـه  
مـرگ   زانيدر م يروند صعود كي ،شده مشاهده شده و هموار

استاندارد شده با حركت از غرب به سمت شرق مشـاهده   ريو م
 يا گلستان بـه انـدازه   يشرق مهيدر ن يسرطان مر زانيم. شود يم
 وعيسـرطان كولـون و شـ    وعيشـ  زانيـ است كه كم بودن م اديز

آمـدن مـرگ و    نييمنطقه سبب پـا  نيمتوسط سرطان معده در ا
اسـتان   يمنـاطق مركـز  . اسـت  شـده هـا ن  در اثر كـل سـرطان   ريم

 يياسـتاندارد شـده بـاال    ريـ مـرگ و م  زانيم يدارا زيان نرمازند
به علت  ريبودن مرگ و م اديز زانيم نيعلت باال بودن ا ؛هستند

مـرگ و   يها زانيتفاوت در م. مناطق است نيسرطان معده در ا
منـاطق   نيـ در ا يا هيـ تغذ يها به تفاوت در الگوها در بخش ريم

نسبت به منطقه  يدر منطقه شرق يا هيتغذ يها الگو. گردد يباز م
 ريثأهـا خـود تحـت تـ     تفـاوت  نيـ ا ؛متفـاوت اسـت   اريبس يغرب

 ياقتصـاد  -ياجتمـاع  يهـا  چـون آب و هـوا و تفـاوت    يعوامل
ي سـار  يهـا  شهرستان(استان مازندران  يمناطق مركز .باشند يم
قـرار دارنـد و از نظـر سـبك و      گريكـد ي يگيدر همسـا ) بابل و
منـاطق بـه    نيـ چه از ا هر. باشند يم گريكدي مشابه يزندگ وهيش

 كيـ ابتدا  ريمرگ و م زانيم ،ميسمت شرق و غرب حركت كن
 نيـ ا. دهـد  يرا نشان م يشيروند افزا كيو سپس  يروند كاهش
  .باشد يم ييايجغراف تيموقع ريثأاز ت يروند ناش
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 لهيها بـه وسـ  SMR يپس از هموارساز كه نيا يينها جهينت
مـرگ   يها زانيم راتييبا اثرات ثابت، دامنه تغ يونيمدل رگرس

در . ابـد ي يكـاهش مـ   يقابـل تـوجه   زانيمشاهده شده به م ريو م
 يتـ يهموار شده با توجه بـه سـاختار جمع   SMR ريمقاد قتيحق

ــرآورد شــده  ــ. انــد هــر بخــش ب ــيجمع تيوضــع ريثأتحــت ت  يت
 ياسـتاندارد شـده در نقـاط مركـز     ريـ مرگ و م زانيها، م بخش

از شهرسـتان   .دهـد  يرا نشـان مـ   ياستان مازندران مقـدار كمتـر  
 هبـ  1تـا   9/0 نيهـا بـ   بخش شتريب SMRچالوس تا مرز گرگان، 

 يمرزهـا  يگرگان تا انتها يمرزبند ياز ابتدا .دست آمده است
 ريمرگ و م زانيها م بخش يتمام ياستان گلستان برا ييايجغراف

بـا اثـر متقابـل     يونيرگرسـ مدل . دست آمده استه ب 1باالتر از 
. ببـرد  نيرا از بـ  SMRمربـوط بـه    يناهمگن يتوانست تا حدود

كمتر از مـدل   ها يبردن ناهمگن نيمدل در از ب نيچند توان ا هر
  .بدون اثر متقابل است
گلستان در هر دو  ياست كه منطقه شرق نينكته جالب توجه ا

 نيا. است  داشتهرا  ريمرگ و م زانيم نيشتريب ،دست آمدهه نقشه ب
مثبت ساختار  ريثأمنطقه و ت نيا يكننده مخاطره باال انيب ،باال زانيم

 .باشد يمنطقه م نيا ياقتصاد - يو اجتماع ييايجغراف

  

  سپاسگزاري
ــا ــه ني  و قــاتيتحق معاونــت مصــوب پــژوهش حاصــل مقال
 يكارشناسـ  نامـه  انيپا و مازندران يپزشك علوم دانشگاه يآور فن

 در كـه  يكسـان  همه ازبدين وسيله . است يستيز آمار رشته ارشد
  .گردد يم تشكر ،نمودند يهمكار اجراي اين مطالعه
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