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 تهران شهر در هایماریب یمکان لیتحل در زمان نقش

 2دکتر علی شمس الدینی،2*یکرم جالل دکتر، 1سجاد دلفان بیرانوند

 مدرس تیترب دانشگاه -دانشکده علوم انساني  -هاي اطالعات مکاني سیستم و دور از سنجش ارشد يکارشناس يدانشجو5

sajad.delfan@modares.ac.ir 

 مدرس تیترب دانشگاه -دانشکده علوم انساني  - دور از سنجش گروه ارياستاد 2

{jalal.karami, ali.shamsoddini}@modares.ac.ir  

 (5931 فروردين، تاريخ تصويب 5934 آذر)تاريخ دريافت 

 چکیده

 ،مختلف يزمان يهادوره در يماریهرب رفتار يبررسو  خاص يماریب کي ي ابتال بهبا ريسک باال مناطق يي،شناسا شهر کي سطح در

میر بیماري مبنا در مناطق مختلف روند مکاني مرگ ودر اين تحقیق،  .دارد جامعه در سالمت مديريت و هايماریب درکنترل يفراوان تیاهم

 يهالیتحل .مطالعه شد 5932 تا5932 از ساله ستیب دورهدر هاي فصلي وسالیانه در بازه زمانيبا محوريت تغییرات شهر تهران 

 يمختلف يهاابزار مناطق اطراف آن، با در يک زمان خاص و در يک مکان مختلف يهايماریب نیب ارتباط وجود يبررس جهت يآمارزمین

پیدا کردن فاصله موثر همسايگي و  هاارزيابي بیماري و تحلیل همسايگي با(LOCAL MORAN’S I INDEX)موران يمحل شاخص .دارند

 در فضا و زمان با شاخص موران نحوه ارتباط يک متغیر .پردازدمي(HOT SPOT)باال سکير با نقاط به شناسايي ،در زمان هاي مختلف

در سطح يک شهر با وجود مساحت  .ندکميشناسايي را  يمکان يها خوشه در ها آن يبندکالسه وهابیماري داغ نقاطمناطق همسايه و 

هاي زماني مختلف بسته به ماهیت بیماري و تاثیر پذيري آن از عوامل محلي و يا همسايگي ممکن است در بازه شعاع، ثابت مناطق

 يدارا يزندگ مکان بان متفاوتي میزا به گروه از هر که داد نشان مبنا يماریب ریم و مرگ گروه دوازده يرو برنتايج سراسري متفاوت باشد.

 نيا .ها وجود داشته باشدآن و يا پراکندگيبودن مناطق  خوشه ايدر حالت  مناطق مختلف ممکن استارتباط بین ن اي .باشدمي ارتباط

در ابعاد  مکان عامل با يمعنادارتر ارتباط يدارا معده سرطان و ،سرطانيزيخونر و گوارش ،يکبد ،يمغز يهايماریب گروه پنج يبرا مقدار

گیري با بکار سپس . شايان ذکر است که اين ارتباط ممکن است در ابعادي بزرگتر از شهر داراي مقداري متفاوت باشد.است بوده يک شهر

 و نهساال يزمان يهابازه در هايماریب از کي هر يوابستگهاي زماني براي پنج بیماري که داراي شاخص مکاني باالتري بودند، تحلیل

 هاي مختلف در فصول مختلف و شعاع همسايگي براي بیماري تفاوت. نتايج حاکي از شد يبررستغییرات هر بیماري با فصول مختلف 

نتايج در طبق  . درروندساالنهبود يطیمح يپارامترهاتغییر  و ها با تغییر فصلمناطق با ريسک باالي هر يک از بیماري تفاوتهمچنین 

 اقتصادي و سالمت جامعه کامال متفاوت است.-مکان با توجه به تغییرات وضعیت اجتماعي به بیست ساله، وابستگي هر بیماري يدوره

 رابطه زمان با مرگ و میر،نقاط داغ ، شاخص محلي موران ،هابیماري زماني-تحلیل مکاني واژگان کلیدی:

                                                           
 رابط نويسنده *
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 مقدمه -1

 زمینه در اطمینانقابل و جامع اطالعات وجود

 نظام هايبرنامه ارزيابي براي جمعیتي هر در ومیرمرگ

 کنترل جهت بهداشتي هاياولويت تعیین و سالمت

. ]5[باشدمي ضروري گوناگون هايآسیب و هابیماري

 رخ علل بررسي و ومیرمرگ مورد در فراواني تحقیقات

. است گرفتهانجام گوناگون جهات از آن مختلف انواع دادن

]2],[9],[4],[1],[6[ 

 بر مؤثر عوامل و ومیرمرگ دفعات،به محققان اگرچه

 نقش بررسي ولي اند،داده قرار بررسي مورد را آن روي

 مکان و يا نقش توامان عامل مکان و زمان با مرتبط عوامل

 مورد کمتر ،دارند هابیماري تحلیل در  مهم جايگاهي که

 يک در بعضاً عوامل اين. ]3[ است شده قرارگرفته توجه

 نوع اينکه.]8[اندشده فرض ثابت  ، خاص بیماري نوع

بر اثر آن مي  بعضاً  وشده  دچار آن به افراد که بیماري

 زندگي آن در که مکاني به میزان چه به عمدتاً  ،میرند

 خود به را محققان ذهن همواره دارد، ارتباط کنندمي

 ]51],[3[ است کرده مشغول

 دادن رخ در زمان عامل نقش به توجه همچنین در

 طي در هاآن روند  بررسي و میر و مرگ و ها بیماري انواع

 ها آن در اکثراً که است گرفته صورت هايي ،پژوهش زمان

  پارامترهاي در که تغییراتي بصورت زمان عامل نقش فقط

 اين در. است شده بررسي ،دهد مي رخ محیطي و اقلیمي

 و دما،آلودگي،بارش جمله از عواملي تاثیر به ها پژوهش

 مبنا بیماري میر و مرگ کاهش يا افزايش در غیره

 را اثرات اين وجود ها آن نتايج که است شده پرداخته

 ]51],[54],[59],[52],[55[کند مي تايید

تغییراتي که در جهت پراکندگي کشف ارتباط بین 

طول دوره هاي که در مناطق با ريسک باالي يک بیماري 

زماني مختلف در بیماري ها در مناطق مختلف رخ مي 

رفتار يک بیماري تا چه  ،دهد و اينکه در هر دوره زماني

میزان متاثر از مکان و مناطق همجوار تاثیر گذار  بر روي 

، از اهمیت بااليي در شناخت رفتار يک بیماري و استان 

 نحوه مقابله با آن ايفا مي کند.

یرپذيري هريک از بیماري ها و چگونگي روند میزان تاث

خوشه اي آن ها تا حد زيادي متاثر از محدوده شعاع 

  بر مبتني آماري هايباشد.تحلیلهمسايگي آن ها مي

زماني  را در  الگوهاي تواندمي خوبيبه اصل همجواري 

 زماني ارتباط و مبنا بیماري ومیرمرگبستر مکان براي 

ده بیماري را در مناطق مختلف و در بین عوامل ايجاد کنن

و يا بودن زمان هاي مختلف نشان دهند. میزان خوشه اي 

بیان کننده تصادفي   ،يک بیماري در زمان ه بودنپراکند

در مقايسه بودن و يا داراي روند بودن بیماري هاي مختلف 

 يکديگر مي باشد. با

 آماري،زمین و ايخوشه تحلیل هايروش میان در

 آمار شاخص ،]GETIS G ]56 شاخص قبیل از هاييروش

 شاخص ،]58[ GEARY C شاخص و ،]53[مکاني اسکن

 هايروش در هاشاخص ساير به نسبت موران محلي

 شاخص. ]21],[53[ دارند بیشتري کارايي خودهمبستگي

 گیرياندازه براي کلي پارامتر يک ،5يسرتاسر موران

 محلي موران شاخص. است مکاني هايخودهمبستگي

طي دوره هاي زماني مختلف  در را نقاط از هريک مقادير

 داده قرار ارزيابي مورد همسايگي نقاط مقادير با در مقايسه

 را با ريسک باال در يک شهر  نقاط ها،آن به توجه با و

 .کندمي شناسايي

 هابیماري از برخي تحلیل  در موران محلي شاخص

 خاص بیماري يک ومیرمرگ نرخ و ]22],[25[

يکي از  .است داشته قبولي قابل عملکرد ]24],[29],[8[

پارامترهاي مهم که در استفاده از روش موران بايد بدان 

توجه شود تعريف شعاع همسايگي مي باشد، تا در اين 

 فاصله تاثیر همسايه ها توسط اين شاخص بررسي گردد.

شعاع همسايگي مي تواند از طريق روشهاي متفاوتي 

تعیین گردد، ولي تا کنون تاثیر تعیین شعاع همسايگي با 

استفاده از روشهاي مختلف در روش موران و در ابعاد يک 

شهر کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به همین خاطر 

يکي از اهداف اين تحقیق بررسي اين موضوع مي باشد. 

نوع بیماري منجر  52ن، در اين مقاله، وابستگي عالوه بر اي

به مرگ به روندهاي زماني مختلف در بستر مکان مورد 

بررسي قرار میگیرد، در حالیکه در تحقیقات قبلي کمتر به 

برخي از اين بیماري ها و تغییر رفتار مکاني آن در گذر 

 زمان پرداخته شده است.

سراسري در اين مقاله  ابتدا با بکارگیري شاخص 

دوازده نوع مرگ و میر  بر روي داده هاي مربوط بهموران 

که داراي ارتباط  يمرگبیماري هاي منجر به بیماري مبنا، 

مي شناسايي ، شده اندمکاني بااليي در سطح شهر تهران 

                                                           
1 GLOBAL MORAN'S I INDEX 
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 ،براي دوره هاي زماني فصلي و سالیانه سپس .شوند

 ندهستيي که داراي ارتباط مکاني معنادارتري بیماري ها

از روش موران براي استفاده در يک دوره بیست ساله با 

. مي گیرندمورد ارزيابي قرار  زمان در بستري از مکان

سپس  تاثیر فصول مختلف بر روي تعريف شعاع همسايگي 

مي بررسي  با ارتباط مکاني معنادارتر در بیماري هاي 

مناطق با ريسک باالي بیماري هاي  ،و با توجه به آن گردد

اين بیماري و همچنین روند سالیانه  هشدتلف شناسايي مخ

 .مي گیرد قرارمورد ارزيابي  ها

 هامواد و روش -2

 منطقه موردمطالعه -2-1

 134 بربالغ مساحتي با تهران استان مرکز در تهران شهر

 موقعیت ازنظر  شهر ينا  .است شدهواقع کیلومترمربع

 دقیقه 93 و درجه 15 تا دقیقه 81 و درجه 15 در جغرافیايي

 دقیقه 11 و درجه 91 تا دقیقه 94 و درجه 91 و شرقي طول

 در متر 5311 از آن ارتفاع و است قرارگرفته شمالي عرض

 جنوب در متر 5511 باالخره و مرکز در متر 5211 به شمال

 شهر .است شهرداري منطقه 22 داراي شهر اين .رسدمي

 بوده جمعیت نفر 3819889 داراي 5981 آبان در تهران

 (فرن 6318841)5931 سال جمعیت به توجه با که است

 در. است داشته درصد 5441معادل  ايساالنه رشد متوسط

معادل  يبا رشد 22شهر تهران منطقه  گانه 22مناطق  ینب

 -5466معادل  يبا رشد 25 منطقه و باالترين درصد 6481

 سرشماري)بر طبق .است داشته را رشد متوسط ترينپايین

 (يرانمرکز آمار ا يها

 پردازشپیش و هاداده آوریجمع -2-2

 علت تفکیک به شدگانفوت روزانه آمار پژوهش اين در

 5932 از ساله 21 دوره طي تهران گانه 22 مناطق در مرگ

بر طبق اين  .گرديد تهیه زهرابهشت سازمان از 5932 تا

سال در شهر تهران  21در طي اين  تعداد مرگ و میر ،امار

 بودن نامعلوم قبیل از داليلي به نفر بوده است. 546114111

 از اندکي تعداد فوت مکان نبودن مشخص يا و فوت علت

 وجود علت به سپس. شدند گذاشته کنار محاسبات از هاداده

 اين ،هاآن روي بر پردازش سختي و فوت علل باالي تعداد

آنها، با توجه  پیدايش ريشهشباهت باال در  ازلحاظ هابیماري

به نظر کارشناسي چندين پزشک متخصص، دسته بندي 

 دوازده اين. شدند بنديطبقه کالس دوازده شده و به 

 عروقي، و قلبي هايبیماري شامل بیماري کالس

 کلیوي، هايبیماري عصبي، و مغزي هايبیماري

 لي،داخ و گوارش هايبیماري کبدي، هايبیماري

 و ريوي هايبیماري ديابت، هايبیماري عفوني، هايبیماري

 بودن متفاوت و سرطان بیماري اهمیت دلیل به همچنین

 با( ايران سرطان مرکز آمار طبق بر) ايران در سرطان روند

 پوست، سرطان نوع سه جهان، در سرطان بیماري روند

 ساير مجموعه همراه به سینه سرطان و معده سرطان

 ارزيابي و موردبررسي جداگانه طوربه يک هر هاسرطان

 در که تهران شهر 22 و 25 مناطق همچنین. اندقرارگرفته

 تهران شهر به اخیر هايسال در و داشته قرار شهر اين غرب

ي مي اندک مسکوني مناطق داراي متعاقبا و  گرديده اضافه

 .نگرفتند قرار موردبررسي هاتحلیل در باشند،

 روش انجام تحقیق -2-3

ناپذير ييجداتوجه به عامل زمان در کنار مکان، جز 

هاي انسان در همه علوم اجتماعي و سالمت یتفعالتحلیل 

عامل زمان نیز همچون مکان داراي اصل  .]21[است

يعني هر چه دو پديده  ،جواري استمشابهت در هم

شباهت بیشتري  ،تر باشنديکنزدزماني به يکديگر  ازلحاظ

ي هازمانتوجه به اين اصل در  اب ]26[ه يکديگر دارندب

ي زماني هابازهومیر را در توان رفتار مرگيممختلف 

ي ساالنه از دورهاي بررسي نمود. خوشه صورتبهمختلف 

 21اين حیث انتخاب شد که با توجه به بلند بودن زمان 

سالمت در  هايگذاريیاستسسال و تغییراتي که در 

روند هر بیماري  سالبهسالشود، اگر يمجامعه ايجاد 

توان تغییرات يک بیماري در جامعه و يمبررسي شود، 

مختلف بررسي نمود. دوره  در مناطقجهت انتشار آن را 

یر متفاوت پارامترهاي تأثزماني فصلي نیز با توجه به 

اقلیمي و محیطي در فصول مختلف  بر روي هر يک از 

تا با شناسايي عوامل ،  ]28],[23[ها انتخاب گرديد اريبیم

بیماري در فصول مختلف به روي مناطق با  یرگذارتأث

بیماري هاي منجر به مرگ ريسک باال، واکنش هر يک از 

  جداگانه بررسي شود. طوربهفصول مختلف  در ومیر

منطقه در بازه هاي  دو بین دهي وزن هايروش در

 از بهینه همسايگي مسافت تعیین به زماني خاص،توجه

 محدوده يک در. ]53[. است برخوردار بااليي اهمیت
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 هايتعیین همسايگي براي بهینه فاصله خاص، جغرافیايي

 وجههیچبه هاپديده همه زمان هاي مختلف براي در ،مؤثر

 پديده روي آن بر تأثیرگذاري میزان و نیست ثابت

موردبررسي در زمان مورد  پديده هايويژگي از ،موردنظر

 . گیردمي سرچشمه بررسي

 روش تعیین فاصله -2-3-1

 براي خودهمبستگي هايشاخص تعیین هدف، وقتي

 بدست است،  مختلف هاي سال و فصول در  بیماري يک

 بین ارتباط ترينقبولقابل داراي که مناسبي فاصله آوردن

 آورنده وجود به عوامل و  مختلف هاي زمان در بیماري آن

 بدست از پس ،پژوهش اين در. است مهمي چالش باشد، آن

 هر براي  مختلف وزني هايماتريس از موران شاخص آوردن

 مسئله، نوع به توجه با هاآن از يک هر آزمون و زماني بازه

 مناطق بین دهي وزن براي فاصله معکوس روش از سرانجام

 يک از هرچه ،فاصله معکوس درروش. است شده استفاده

 ايجادکننده عوامل تأثیرگذاري میزان ،شويم دورتر منطقه

 اصل اين. شودمي کمتر موردنظر منطقه روي بر بیماري يک

 زمان، يک از شدن دور با که است صادق نیز زمان مورد در

 آوردن بدست براي. شودمي کمتر ها پديده بین شباهت

 تهران شهر محدوده در تأثیرپذيري و همسايگي بهینه فاصله

 111 هر در مختلف هاي سال و فصول در بیماري هر براي

 پارامترهاي و گردد مي رسم Z-SCORE منحني متر،

 هر براي و گرفته قرار موردبررسي فاصله هر براي همسايگي

 بدست موران شاخص و Z-SCORE,P-VALUE نقطه

 شهري منطقه دو بین فاصله دورترين تا فاصله اين ،آيندمي

 قطعه هر براي  خودهمبستگي هايشاخص و گرديد لحاظ

 براي فاصله ترينبهینه. گرفتند قرار ارزيابي و تفسیر مورد

Z- نمودار 5اوج نقاط در خودهمبستگي هايشاخص تعیین

SCORE منحني در هاييقله ،اوج نقاط از منظور .باشدمي 

Z-SCORE ارتباط  يبرا يرمقاد معنادارترين يکه دارا است

 و Z-SCORE زانیم نيباالتر يدارا که باشندمي يمکان

( صفر به کينزد) نيیپا اریبس مقدار با P-VALUE يدارا

 و نهیبه مقدار  موران شاخص نقطه نيا در و باشديم

 امتیاز Z-score .  (2شماره) شکل.دارد را اعتماد سطح نيباالتر

 بودن متمرکز يا شدگيپخش درجه که است استانداردشده

 فاصله صفر از مقدار اين هرچه. دهدمي نشان را بیماريها

                                                           
1 PEAK POINT 

 آن يعني باشد ترکوچک P-VALUE و باشد داشته بیشتري

 ،P_value. دارد تري پراکنده يا ترايخوشه روند پديده

 با که است نرمال توزيع منحني زير مساحت از تقريبي

 باشد مثبت ،zعالمت اگر. شودمي محدود آماري آزمون

 روند دارند، بااليي مقدار هابیماري که مناطقي بین در يعني

 که مناطقي در يعني باشد منفي اگر و دارد وجود اي خوشه

 بین در. است ايخوشه روند ،دارند يپايین مقدار هابیماري

 در  نامنظم پلیگونهاي وجود به توجه با معموالً  اوج نقاط

 مسئله نوع و مناطق ابعاد بودن ناهمسان و شهري مناطق

 نظر در بهینه فاصله عنوانبه اوج نقطه بیشترين موجود،

 .است شده گرفته

 حالت موران شاخص z-score نمودار اوج ينقطه در

 با توانيم داردکه يزمان بازه آن در يبررس يبرا را نهیبه

 بودن پراکنده اي و يا خوشه روند زانیم آن از استفاده

. ]21],[53[ داد قرار يبررس مورد را زمان يط در ها داده

  :ديآيم بدست (5) رابطه از شاخص نيا

(5) 𝐼𝑖 =
(𝑥𝑖 − �̅�)∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑗 − �̅�)𝑛

𝑗=1

∑ (𝑥𝑗 − �̅�)
2𝑛

𝑗=1

 

   iمنطقه يک بیماري  خاص درمقدار 𝑥𝑖در اين معادله

در  يماریب آن  ريمقاد نیانگیم-xو باشديم iو در زمان 

همان  مقادير 𝑋𝑗و  باشديم iزمان  در مناطقهمه  نیب

 i (iدر زمان  گريد يهامکان يتمامدر  است بیماري

 𝑊𝑖𝑗است وx واريانس متغیر  σ2و  (ستین j با يمساو

ماتريس وزني بین مکان موردنظر در يک زمان خاص با 

 .باشدهايش ميهمسايه

 که باشديم دارا را 5+تا5- نیب يريمقاد موران شاخص

 يهمبستگ باشد،  يمنف ريمقاد يدارا موران شاخص اگر

 اگر و دارد مثبت يهمبستگ باشد مثبت اگر و است يمنف

 يبرا يداريمعن روند چیه يآمار ثیح از يعني باشد صفر

 که دهنديم نشان باال ريمقاد درواقع، .ندارد وجود هاداده

 خود يگيهمسا مناطق به نسبت زانیم چه به نقطه کي

 موران شاخص زانیم هرچه و است يمکان يوابستگ يدارا

  .است شتریب هاداده نیب در بودن ياخوشه روند باشد، باالتر

صورت معکوس فاصله بین وزن به در معادله فوق 

 شده است:  تعريف( 2طبق  رابطه )  j و مکان iمکان 

(2) 𝑤𝑖𝑗 =
1
𝑑𝑖𝑗
⁄  
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 بر ریتأث زانیم i از فاصله شيافزا با وزن، نوع نيا در که

 يرو بر ریتأث نيشتریب و ابدييم کاهش موردنظر  نقطه يرو

 نیب فاصله .]53[باشديم جوارهم نقاط به مربوط i نقطه

 صورتبه عوارض مرکز از يگونیپل عوارض يبرا زین نقاط

 : شوديم محاسبه (9ي طبق رابطه شماره )دسیاقل فاصله

(9) 𝑑 = √(𝑋𝑖 − 𝑋𝑗)² + (𝑌𝑖 − 𝑌𝑗)² 

 شناسايي محلي موران شاخص توسط هايي کهخوشه

 قرار گروه چهار در( 5) شماره شکل مطابق شوندمي

 .گیرندمي

(9) 𝑆𝐿 = (𝑀 + 1)/(𝑅 + 1) 

 

 
 بندي شاخص محلي موراننمودار خوشه -5شکل 

 

قرار  باال-باال ناحیه ،راست سمت باال گوشه، در 5در شکل 

 در ي شاخص مورانباال مقدارمنطقه اي با  آن در که دارد

اين  باالي مقاديرمناطقي ديگر که آنها نیز داراي  همسايگي

 با نواحي چپ سمت باال گوشه.دارد قرار شاخص مي باشند،

 مقادير با ايمنطقه اين حالت، در که باشندمي باال-پايین روند

ي اين باالبا مقادير  يمناطق مجاورت در شاخص موران پايین

 پايین گوشه در که پايین-پايین نواحي .دارد قرار شاخص

 هستند مناطقي ، نشان دهندهدارند قرار 5شکل  چپ سمت

 جواريهم در و شاخص موران بوده پايین مقادير داراي که

 دارد و وجود پايین ي با شاخص مورانمناطق هم هاآن

 قرار راست سمت پايین گوشه در که هم نواحي درنهايت

 که بوده مناطقي شامل که هستند پايین-باال نواحي دارند،

 هاآن همسايگي در ولي ستباالشاخص موران آنها  مقادير

 همچنین .دارد وجود پايین مقادير شاخص موران  با يمناطق

 عنوانبه نباشند، فوق روندهاي از يکهیچ شامل که مناطقي

 اين در. شوندمي شناخته مکاني حیث از اهمیت بدون مناطق

 ناحیه در مبنا بیماري ومیرمرگ حیث از که مناطقي مطالعه

 قرار( hot spot) باال ريسک با مناطق جز گیرند قرار باال-باال

براي يک  موران شاخص مقدار هرچه همچنین. گیرندمي

 هايخوشه جز نمايد، ان منطقه میل -5 سمت بهمنطقه 

 هستند مناطقي  پرت بنديخوشه.شودمي بنديطبقه پرت

 اين به.دارند اختالف خود اطراف مناطق با آشکار طوربه که

 آزمون منظوربه.شودمي گفته انفرادي داغ نقاط معموالً مناطق

 جايگشت آزمون از موران شاخص اهمیت درجه آماري

 سازي شبیه مقادير و مشاهدات روي از که شودمي استفاده

 شبه اين.آيدمي بدست اهمیت شبه بنام مفهوم يک شده

 :شودمي محاسبه (4شماره ) رابطه از اهمیت

 Mو باشدمي 5ها جايگشت تعداد R در اين رابطه که

 با همراه مقادير ،آزمون اين در ]53[. هاست نمونه تعداد

 ترتیب 333 تا شوندمي زده هم بر تصادفي طوربه مناطق

 هر با همراه موران شاخص. شود ايجاد مناطق از جديد

 توزيع يک و شودمي محاسبه مناطق از جديدي ترتیب

 آن روي از که کندمي تولید مقدار 5111 براي را تجربي

 33 باالي اطمینان درجه با اطمینان سطح يک توانمي

 اهمیت درجه کردن مشخص منظوربه. نمود ايجاد درصد

 براي جايگشت آزمون تحقیق اين در محلي موران شاخص

 تا شد انجام درصد 3343 و 33 ،31 هاياطمینان درجه

 هر يباال ريسک با مناطق شناسايي اطمینان میزان

 ساير و موران هايروش اولیه فرض. شود بررسي بیماري

 مکاني روند هیچ که است اين بر خودهمبستگي هايروش

 .باشدمي تصادفي توزيع و ندارد وجود

تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای  -2-3-2

 کامپیوتری

محاسبات مربوط به خوشه بندي هاي مکاني و شاخص 

 GEODA(version1.6)موران در اين پژوهش در نرم افزار 

نقشه هاي خروجي و فايل هاي وزني نیز در نرم .انجام شد

تولید گرديدند.در اين  ARC GIS(version 10.2)افزار

جهت تحلیل هاي  SPSS(version22)پژوهش از نرم افزار 

 ته شد.آماري بهره گرف

                                                           
 نامندشي در کنار هم را يک جايگشت مي nهر ترتیب قرار گرفتن  5
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 نتایج و بحث -3

، میزان شاخص موران و ساير (5)در جدول شماره 

پارامترهاي فضايي با فرض ثابت بودن زمان براي بیماري 

  شود.هاي مختلف مشاهده مي

براي هر بیماري  خودهمبستگيپارامترهاي در اين جدول 

 111بین فواصل  درند.مشخص شده ا فاصلهدر بهینه ترين 

متري که همه اين پارامترها براي هريک از فواصل محاسبه 

داراي باالترين مقدار خود  Z-SCOREشده اند،در نقاط اوج 

 مقداري نزديک به صفر دارد.  P-VALUEبوده و 

 روش با فضايي هاي شاخص  ،بیماري هر برايدر نتايج  

 يک بعادا در مختلف هاي بیماري براي  که آمد بدست موران

 پوست سرطان در مثال بعنوان. بود متفاوت مقدار اين شهر

 است، آفتاب اشعه آن ايجاد در تأثیرگذار عامل بیشترين که

 هاياشعه بین تفاوتي زياد شهر يک ابعاد در که است ممکن

 و زياد همسايگي فاصله جهتازاين نباشد، خورشید تابشي

 بدين اين  است، صفر به نزديک و کم بسیار موران شاخص

 تاثیرگذار بزرگتري مقیاس در مکاني عوامل که است معني

 آن علل ترينشايع که اعصاب، و مغز مانند بیماري در. هستند

 است، روزمره هاياسترس و صدا و هوا آلودگي و ترافیک

 فوق عوامل که است شهر مرکزي مناطق در آن مقادير بیشتر

 به نزديک مناطق در بیماري، اين در که دارند بیشتري شدت

 حد به موران شاخص و کنندمي پیدا تغییر متغیرها، هم

 .کندمي پیدا مکاني تابعیت شهر يک ابعاد ودر رسدمي بااليي

 مغزي هايبیماري ،(5با توجه به نتايج جدول شماره )

 ساير و معده سرطان داخلي، و گوارش کبدي، عصبي، و

 با معنادارتري ارتباط داراي شهر يک ابعاد در هاسرطان

 سرطان و پوست سرطان ريوي، هايبیماري و هستندمکان

 صفر به نزديک و کم بسیار مکاني ارتباط داراي سینه

 مقیاس از بزرگتر ابعادي در است ممکن ولي باشندمي

 .باشد قويتر ارتباط اين شهر

همانگونه که در اين جدول مشاهده مي شود، پنج 

عصبي،کبدي،گوارش و داخلي،سرطان معده بیماري مغزي و 

و مجموعه ساير سرطان ها روند مکاني مشخص تري را 

نسبت به ديگر بیماري ها از خود نشان مي دهند.از اينرو 

بررسي نقش اثر زمان بر روي  بیماري ها در اين پنج گروه 

  انجام گرديد .

 اثر زمان در تعیین شعاع همسایگی -3-1

بیماري  براي را Z-SCORE منحني( 2) شماره شکل

 .دهدمي نشان هاي کبدي در فصول مختلف

شود پس از ارزيابي بیماري که مشاهده مي گونههمان

که  مشاهده گرديد ،متري 111هاي کبدي در فواصل 

ها در فصول مختلف در  فواصل نقاط اوج اين بیماري

اوج ديده  دونقطهمتفاوتي با يکديگر قرار دارد.در هر شکل 

 .اشاره کرد بدانها شود که بايديم

 

 شاخص سراسري موران و پارامترهاي فضايي براي انواع بیماريها -5جدول 

P-value z-score نام بیماری شاخص موران واریانس 

 قلبي و عروقي 031.6 030023 6314 03000032

 مغزي و عصبي 03313 0300.2 6323 03000023

 کبدي 032.4 0300.0 .330 03000040

 کلیوي 031.6 030023 .631 03000032

 گوارش و داخلي 03232 030040 .333 03000.06

 عفوني 031.1 030040 23.6 03004034

 ريوي 03040 030010 3342 03000200

 ديابت 031.4 030023 .631 03000030

 سرطان معده ..032 0300.6 ..33 030001.0

 سرطان پوست 03046 030010 ..33 030003.6

 سرطان سینه ..030 030010 33.6 .0300011

 هاسرطانساير  03320 0300.0 .633 03000012
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 بهار (الف تابستان (ب

  
 پايیز ج( زمستان د(

 زمستان( د.زيیپا( ج.تابستان( ب.بهار( الف.مختلف فصول در يکبد يها يماریب Z-score نمودار - 2 شکل

 اوج نقطه عنوانبه يمنحن يابتدا در که يانقطه

 که باشديم(( First Peak) اول اوج نقطه است شدهشناخته

 خاطر به امر نيا و باشديم ييباال موران شاخص مقدار يدارا

 و باشنديم ياديز مساحت يدارا که است يمناطق وجود

 است کوچک يگيهمسا شعاع فاصله يابيارز  يابتدا در چون

 يکم يهايگيهمسا از متأثر نکهيا لیدل به نقطه نيا و

 که گريد اوج نقطه.باشدينم ييباال اعتبار يدارا باشد،يم

 شدهمشخص شکل در( Max Peak) قله نيتربزرگ عنوانبه

 فيتعر يبرا فاصله نيترنهیبه عنوانبه که است يانقطه ،است

 (9) شماره شکل در که گونههمان. روديم بکار هايگيهمسا

 يها يماریب در مختلف فصول يبرا مقدار نيا ،شوديم دهيد

 است، يمتفاوت ريمقاد يدارا هايماریب ريسا نیهمچن و يکبد

 فاصله در  بهار فصل در  يکبد يماریب در کهيطوربه

 يگيهمسا فاصله در تابستان ،درمتر 51111 يگيهمسا

 و متر51111 يگيهمسا فاصله در زيیپا فصل ،در متر 3111

 نهیبه يگيهمسا فاصله متر 52111 فاصله زمستان فصل در

( 2) شماره جدول در زین هايماریب ريسا يبرا. شوديم فيتعر

 اوج نقطه در موران شاخص و( متر حسب بر)نهیبه فواصل

 . است آمده بدست مختلف فصول يبرا

در بررسي  که رسید توانمي نتیجه اين به فوق نتايج از

 منطقه يک بیماري ها درداده هاي مرگ و میر و 

 ،است ثابت موردبررسي مناطق مساحت بااينکه ،موردمطالعه

 خودهمبستگي هايشاخص و همسايگي فاصله تعريف ولي

 به بیماري يک از و است موردمطالعه بیماري به وابسته کامالً

  است. متفاوت کامالً  ديگر در فصول مختلف بیماري

 براي متر 53111 متر  تا  3111 فاصله از کهطوريبه

 هر و  است متغیر مختلف در فصول مختلف هايبیماري

-P ترينپايین و Z-SCORE مقدار باالترين داراي بیماري

VALUE هايفاصله در تفاوت اين.باشدمي نقطه اين در خود 

 از يک هر خاص هايويژگي دلیل به تواندمي همسايگي

و میزان تاثیر پذيري آن بیماري از پارامترهاي  هابیماري

بعنوان مثال در  .محیطي و اقلیمي در فصول مختلف باشد

بیماري هاي گوارش و داخلي ،بدلیل اينکه در فصل تابستان و 

با افزايش دما میزان عفونت هاي ويروسي و باکتري ها در 
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يابد شاهد افزايش شاخص منابع اب و غذايي افزايش مي

 .باشیمو کاهش فاصله و محلي شدن اين بیماري مي موران

 شناسایی و ومیرمرگ روی بر زمان اثر -3-2

 هابیماری مناطق با ریسک باال در

 يزمان روند نوع دو ر،یوممرگ يهاداده در زمان بحث در

 و ساالنه يزمان روند از عبارتند که ردیگيم قرار يموردبررس

 به يفصل از ریوممرگ زانیم راتییتغ در. يفصل يزمان روند

زانیم رطوبت، دما، ازجمله يطیمح عوامل گر،يد فصل

 دما، يوارونگ و هوا يآلودگ ازجمله يعوامل و دیخورش تابش 

 تواننديم غیره و روزشبانه در انسان تیفعال ساعت شيافزا

 راتییتغ نمونه کي دیتوانيم( 9) شماره شکل در.باشند مؤثر

 يداخل و گوارش  يماریب يبرا فصل راتییتغ با را داغ نقاط

 نیب در شود،يم مشاهده که گونههمان. ديینما مشاهده

 با مناطق ييشناسا نیب اختالف نيشتریب مختلف فصول

 امر نيا که است زمستان و تابستان فصول در باال سکير

 رییتغ و  فصل دو نيا نیب دما اختالفات لیدل به توانديم

 ]51],[54[.باشد فصول رییتغ با يزندگ يالگو

   

  

 
 

  زيیپا: چپ سمت نيیپا(ج  تابستان: راست سمت باال(ب بهار:چپ سمت باال(الف. مختلف فصول يبرا يداخل و گوارش يماریب  داغ نقاط ييشناسا -9 شکل

 زمستان راست سمت نيیپا(د

فاصله بهینه  و شاخص موران براي بیماري هاي با روند مکاني در فصول مختلف -2جدول   

 شاخص/زمستان در فاصله

 موران

 شاخص/پايیز در فاصله

 موران

 صشاخ/تابستان در فاصله

 موران

فاصله در بهار/شاخص 

 موران

 نام بیماري

030. /- 1.3.00  030. /- 1.3.00  033 /- 03.00  1.30 /- 103.00  گوارش و داخلی 

0331  /- 103.00  0320 /- 103.00  033 /- 103.00  0332 /- 103.00  مغز و اعصاب 

0322 /- 103000  0312  /-1.3000  030.  /-163.00  031. /- 103.00  سرطان معده 

031. /- 163.00  0320 /- 103.00  0331 /- 103.00  0332 /- 103.00  سایر سرطان ها 
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هاي بیماري مکاني  -زماني بنديخوشه فوق شکل در

 که مناطقي شکل اين در.شودمي گوارش و داخلي مشاهده

 باال ريسک با مناطق اند،شدهمشخص پررنگ قرمز بارنگ

 پررنگ آبي بارنگ که مناطقي. هستند هابیماري( باال-باال)

-پايین) (COLD SPOT) سرد مناطق اند،شدهمشخص

 و( باال-پايین) ايفیروزه آبي بارنگ مناطق.باشندمي( پايین

 منفي خودهمبستگي داراي مناطق( پايین-باال) صورتي

 .باشندمي

 فصول به هابیماري وابستگي ،فصلي روند بررسي در

 تغییرات باال ريسک مناطق کهطوريبه است مشهود کامالً

 تغییر مناطق اين ديگر فصل به فصلي از و دارند محسوسي

 وابستگي از ناشي تواندمي امر اين علت که کنندمي

 و آب تغییرات به هاآن تشديدکننده عوامل و هابیماري

 آلودگي مانند محیطي عوامل همچنین و دما مانند هوايي

 و مختلف فصول در کاري ساعات کاهش و افزايش هوا،

مثال با توجه به نتايج جدول شماره  بعنوان .باشد غیره

( تاثیر فصل گرم را بر روي بیماري 9(و شکل شماره )2)

در تابستان با افزايش  توان مشاهده نمود.هاي گوارشي مي

يابد که دماي هوا میزان عفونت هاي ويروسي افزايش مي

منجر به افزايش مرگ و میر بر اثر مسمومیت هاي منابع 

 گردد.ودکان ميآب و غذا بويژه در ک

اقتصادي و -تاثیر عوامل اجتماعي ،در روند ساالنه

سیاست هاي بهداشتي معموال بیشتر از تاثیرات اقلیمي 

 وضع تغییر به توجه با ساالنه روند در. ]23],[9[ است

 بهداشتي وضعیت در عمده تغییرات و  معیشتي -اقتصادي

 شاهد 5932 تا 5932 هايسال زماني بازه در ايران مردم

مورد  هايبیماري از يک هر ساالنه درروند فراواني نوسانات

 بررسي از نمونه يک( 4) شماره شکل در. ايمبودهبررسي 

 عصبي و مغزي بیماري براي خودهمبستگي هايشاخص

 شکل اين در.شودمي مشاهده مختلف هايسال طي در

 هايسال براي P-VALUE شدهسازيشبیه منحني

 در هاداده کل بنفش منحني که شودمي مشاهده مختلف

 سطح دهندهنشان زردرنگ خط و باشندمي نرمال توزيع

 طرفبه سطح اين هرچه که هاستداده درروي داريمعني

 تصادفي روند احتمال کند میل ايزنگوله منحني وسط

 سطوح رنگآبي نمودارهاي و شودمي بیشتر هاداده بودن

 صفر به P-VALUE چه هر .دهندمي نشان را معنادار

 نمودار در .شودمي بیشتر معناداري سطح باشد، ترنزديک

 هايسال در مغزي بیماري براي که شودمي مشاهده

 ايزنگوله منحني کناري نواحي در زردرنگ خط ابتدايي

 چه هر ولي است باالتر موران شاخص دهندهنشان که بوده

 وسط سمت به زردرنگ خط رويممي پاياني هايسال به

 موران شاخص میزان از و کندمي میل بنفش منحني

که با گذشت زمان از محلیت بیماري  است شده کاسته

 مغزي کاسته شده است. 

 زماني روند اساس بر مکاني تحلیلدر نتايج 

 آن به توجه با باال ريسک مناطق و گرفت قرار موردبررسي

 از يک هر در موران شاخص بررسي در. شد گرفته نظر در

 روند طورکليبه که شد مشخص ساالنه درروند ها،بیماري

 با بااليي وابستگي سالیانه هايبازه طي در هابیماري

 در آن روند و دارد بهداشتي و اقتصادي-اجتماعي وضعیت

 اولیه هايسال در کهطوريبه بوده، متغیر هاسال اين طي

 هايسال در گرفتن قرار دلیل به هابیماري روند بررسي

 میزان و رفاه بودن پايین و ايران در جنگ خاتمه اولیه

 مکان عامل به بیشتري وابستگي از هابیماري سواد

 .اندبوده برخوردار

 هايسال به شدن نزديک با و روند اين ادامه با ولي

 و اجتماعي و رفاهي هايشاخص میزان رفتن باال با اخیر،

 از( ايران آمار مرکز اسناد طبق بر) سالمت سطح بهبود

 تهران شهر سطح در زندگي مکان به هابیماري وابستگي

  .است شده کاسته

ها روند تفاوتي وجود در تحلیل نتايج هر يک از بیماري

در بیماري هاي مغزي و عصبي تفاوت مشهودي در  دارد.

شود ولي شاخص موران حاکي از فصول مختلف ديده نمي

شد .براي اين بیماري با توجه ميارتباط نسبتا باالي مکاني 

شکل گیري مناطق با ريسک باالي آن در مناطق به 

رسد ترافیک،الودگي هوا و مرکزي شهر تهران بنظر مي

صوتي نقش بسزايي در شکل گیري اين بیماري ها دارند 

که از سال هاي اولیه بررسي تا سال هاي اخیر با افزايش 

ا شاخص موران مناطق پر ترافیک و افزايش الودگي ه

کاهش يافته و از حالت محلي بودن خارج شده و بیشتر 

 مناطق شهر را تحت تاثیر قرار داده است.

در مجموعه سرطان ها نیز نقش روند ساالنه برجسته 

باشد و با نزديک شدن به سال هاي تر از روند فصلي مي

اخیر و  بدلیل رفتارهاي  شامل سیگار،رژيم غذايي 

اشتن وغیره در تمامي افراد جامعه نامناسب،تحرک ند

سرطان از حالت محلي خارج شده و به سمت سراسري 

 رفتن سوق داده شده است.
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 نتیجه گیری -6

در اين مقاله تحلیل زماني مرگ ومیر بیماري مبنا در 

در بازه  5932تا 5932هاي  بستري از مکان در طي سال

مورد  کالنشهر تهرانبراي  هاي زماني ساالنه و فصلي

و روند الگوهاي هريک از اين دوره ها  بررسي قرار گرفت

همچنین اثر تعیین فاصله همسايگي در  شناسايي گرديد.

روند هر يک از بیماري ها مورد ارزيابي قرار گرفت و نتايج 

 زير بدست آمد:
 مرگ به منجر يهايماریب انواع همه نیب در 

 و ي،مغزي،کبديداخل و گوارش يهايماری،ب

 يدارا ها سرطان مجموعه و معده ،سرطانيعصب

 کي ابعاد در افراد يزندگ مکان با يباالتر ارتباط

 .باشند يم شهر

 ها در مناطق با شاخص موران در شناسايي بیماري

 روندهاي مختلف مکاني عملکرد مناسبي داشته است.

  جهت محاسبه شاخص شعاع همسايگي بهینه

در هر فصل و براي هر بیماري متفاوت موران 

در بررسي روند ساالنه از سال هاي ابتدايي  .است

بیماري هاي اخیر ،از میزان ارتباط پژوهش تا  سال

  .با مکان کاسته شده استهاي منجر به مرگ 

پیشنهاد مي گردد که با توجه به نتايج پژوهش حاضر ،

 -انيجهت شناسايي بهتر روند زمدر تحقیقات آينده، 

خروجي هاي روش موران مکاني مرگ و میر بیماري مبنا 

ارد -هاي ديگر مانند جري و گتیسدر هر بیماري با روش

هاي مختلف اثر فاصله براي بیماريهمچنین  شوند. مقايسه

نیز  مانند يک استان يا کشور در ابعاد بزرگتر از يک شهر

عاد تا میزان ارتباط با زمان و مکان  در اببررسي گردد 

 بزرگتر نیز بدست آيد.

 تقدیر و تشکر

معاون در پايان اين پژوهش از سرکار خانم سعادتمند 

مرکز بهشت زهرا تهران و جناب آقاي  فناوري اطالعات

دکتر علیمحمدي عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي 

شهید بهشتي که در انجام اين تحقیق کمال همکاري را 

 نمايیم.داشته اند،تشکر و قدرداني مي

 

 

 

 
ترتیب از باال سمت چپ تا پايین سمت راست)همه  بررسي روند زماني سالیانه بر اساس شاخص  سرتاسري موران براي بیماري مغزي و عصبي.به -4شکل 

  خروجي ها نمايش داده نشده اند(
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