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ها در تمام . این سرطانباشدمیسرطان پوستی  شودمیپوست انسان بدان مبتال  که هایبیماری ترینمهمیکی از 

سرطان پوست به افزایش رشد غیر  (.۱۱۵: ۱۳۹۰فر و قاسمی، )یزدان شودمیمحسوب  هاسرطان ترینشایعدنیا جزء 

پوست مشخص  یهاالیهبدخیم در  هایسلولو با پدید آمدن  شودمیپوست اطالق  هایسلولقابل قبول کنترل 

خانوادگی یا فردی ابتال به  یسابقه، چند عاملی بوده و عواملی مثل هابدخیمی. این سرطان مانند بیشتر شودمی

، سن باال و داشتن پوست سفید، ضعف سیستم ایمنی عوامل آفتابمالنوم بدخیم، میزان قرار گرفتن در معرض 

ان پوست با توجه به قومیت و موقعیت جغرافیایی قابل توجه خطرناک سرطان پوست هستند. الگو و میزان بروز سرط

باشد. قرار گرفتن در معرض است. ابتال به سرطان پوست در جمعیت سفید پوست سراسر جهان در حال افزایش می

. علت اصلی سرطان پوست تماس مداوم با نور دهدمیپرتو فرابنفش و افزایش خطر ابتال به سرطان را افزایش 

بدخیمی در کل دنیا سرطان پوست است که با  ترینشایع (.۲۸: ۱۳۹۰همکاران،  باقیانی مقدم و) باشدیمخورشید 

بازال،  یالیه هایسلولاز  تواندمیپوستی  تومورهای منشأ. باشدمیپایین  نسبتا  ایجاد ناتوانی باال و مرگ و میر 

مایم پوستی، بافت همیند، بافت عروقی یا ایمنی، ض هایسلولمالنوسیتی،  هایسلولسنگ فرشی،  هایسلول

افضلی و ) است. سرطان رتبه اول در بین مردان و رتبه دوم در بین زنان را به خود اختصاص داده باشدمیمتاستاتیک 

گرچه عوامل ژنتیکی  باشدمی(. بروز سرطان پوست در مردان نژاد سفید و سن باال بیشتر ۵۰۲: ۱۳۹۲همکاران، 

. باشدمیو نوع پوست  آفتابعامل در سرطان پوستی نور  ترینمهمسرطان پوستی دخالت داشته ولی زیادی در ایجاد 

پوستی  هایسرطان (.۲۱۳: ۱۳۹۵محمدی و همکاران، ) باشدسرطان پوست یک مشکل عمده بهداشتی عمومی می

و  و میربه کاهش مرگ ی انسان است که تشخیص به موقع و درمان مناسب آن منجر هابدخیمی ترینشایعیکی از 

نقاط دنیا گزارش شده  م. این بیماری در تماباشدمیمحل درگیری سر و صورت  ترینشایعو  گرددمیعوارض آن 

انواع  ترینخطرناکو  ترینرایجشود. یکی از است به علت رادیوترابی و تابش اشعه ماوراء بنفش نور خورشید ایجاد می

میلیون نفر مبتال به  ۵/۳میلیون نفر بیمار مشکوک،  ۲۰ساالنه بین  باشدیمپوست، سرطان مالنوم  هایسرطان

به نام مالتین  ایتیرههای که از نظم نامنظم رنگدانه باشدمیمالنوم هستند. مالنوم یک تومور کشنده مالنویستی 

بهترین شیوه درمان این  شودمیو در صورتی که درمان نشود، از طریق خون به تمام نقاط بدن منتقل  شودمیتولید 

سرطان، تشخیص در مراحل اولیه و جلوگیری از گسترش ضایعه با کمک جراحی است. سرطان پوست یکی از 

سرطان پوست در  (.۹: ۱۳۹۶و همکاران،  زادهقاسم) باشدمیبدخیم بدن، یک بیمار رو به رشد  هایسرطان ترینشایع

شود بینی میگردد و پیشزندگی افراد به علت مرگ یا ناتوانی بر میهزار سال از  ۷۶۵ن دجهان منجر به از دست دا
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روزانه در محیط باز بدون  هایفعالیت. به دلیل افزایش ایفا کند های آینده، نقش مهمیکه این بیماری در دهه

 قرار گرفتن و کاهش ضخامت الیه آفتابپوشش کافی، افزایش مسافرت به ساحل دریا، مدت طوالنی در معرض 

 اوزون باشد.

 از یکی نیز مورد بررسی منطقه و باشدمی آفتابی مناطق در خصوصا  ،هاسرطان ترینشایع از یکی پوست سرطان

 آقایان، در وستپ سرطان بودن ترشایعاست.  شایع منطقه این در نیز پوست سرطان بیماری و بوده آفتابی مناطق

یری و همچنین قابل پیشگسرطان پوست حدود یک سوم موارد جدید  ۵۰ سال میباشد. باالی سنین در باال شیوع

 (.۲ :۱۳۹۶کاران، نجفی و هم) باشدمیو مناسب قابل درمان  زودرستشخیص  هایقابلیتیک سوم موارد با توجه به 

 خورشید نفشپرتو فراب از حد بیش تابش. است بوده ایران در سرطان ترینشایع همواره پوست بدخیم سرطان

 پرتو فرابنفش تابش میزان تعیین مطالعه این هدف. است بدخیمی این در ایجاد محیطی فاکتور ریسک ترینممه

 با پوست سرطان جغرافیایی توزیع ارتباط بررسی و مورد بررسی منطقه در پوست سرطان انواع بروز میزان و خورشید

ی و م عوامل محیطها هدر اتیولوژی سرطان .است مورد بررسی منطقهدر  پرتو فرابنفش تابش میزان جغرافیایی توزیع

بدی عا) استاثبات شده  محیطیزیستها، نقش عوامل باشند و در مورد برخی از سرطانهم عوامل ژنتیک دخیل می

ر الالت روانی دساز بروز اختتوانند زمینههای جسمی مزمن که میترین بیماریاز جمله مهم( 1395و همکاران، 

، هاآلرژی وی، آسم های گوارشهای قلبی و عروقی، اختالالت ریوی، بیماریعبارتند از: سرطان، بیماریبیمار گردند 

 شود بهمی تربیش تر باشد، همراهی آن با افسردگی و اضطرابهر چه بیماری جسمی شدیدتر و طوالنی. دیابت و ایدز

( 597-612، ص 1990، کاسم) دارددرصد  8/5-4/9ی افسردگی و اضطراب در این موارد ماهه 6طوری که شیوع 

 پوستیطرح حاضر پایش و تحلیل رابطه عناصر اقلیمی با سرطان دف از ه(. 25-68، ص 2004کاسم و همکاران )و 

 شد.بامی یپوستبرای نمایان ساختن پراکندگی فضایی سرطان رابطه همبستگی در استان اردبیل با استفاده از 

 اهداف پژوهش -1-2

باشد باشد بعضی از عوامل آن هنوز ناشناخته میمی مؤثرپوستی ی که عوامل مختلف در بروز سرطان یجااز آن

در استان اردبیل، بررسی تطبیقی پراکنش بیماری با شرایط پوستی طرح حاضر با نمایش پراکندگی فضایی سرطان 

در بروز  مؤثرعناصر اقلیمی( ) محیطی باشد. با بررسی عواملبندی شده میاقلیمی و ارائه آن به صورت نقشه پهنه
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ریزی جهت توان برنامهاز نظر اقلیمی(، می) پرخطرای و شناسایی مناطق به صورت منطقهپوستی بیماری سرطان 

 و دو محور اصلی طرح عبارتند از: گیری در منطقه مورد مطالعه را انجام دادپیش

پراکندگی فضایی این یابی درونو  در منطقه مورد مطالعهستی پوبررسی رابطه پارامترهای اقلیمی با بیماری سرطان 

 .نوع بیماری در استان اردبیل

 پژوهش تسؤاال -1-3

 ؟در استان اردبیل داردپوستی ای با بیماری سرطان آیا پارامترهای اقلیمی رابطه

 باشد؟تر میدر کدام منطقه استان اردبیل پراکندگی بیماری بیش

 فرضیات پژوهش -1-4

 وجود دارد. دارمعنی در استان اردبیل رابطهپوستی ن عناصر اقلیمی و بیماری سرطان بی

 های شمالی استان اردبیلتر در قسمتبیشپوستی پراکندگی فضایی بیماری سرطان  ،ییبا توجه اثرات دما

 شود.مشاهده می

 پیشینه پژوهش -1-5

در این لذا اهمیت دارد صنایع، حمل و نقل و غیره های مختلف از جمله در بخش آب و هوا این کهبا توجه به 

پرداخته شد از جمله مطالعاتی که در این زمینه انجام شده در ادامه اشاره  سرطان پوست در استان اردبیلبه طرح 

 شود:می

ه بفی پرداختند و کودکان در ایران با روش توصی هایسرطان( به مطالعه اپیدمیولوژی 1381) یتحققسیاری و 

 ال بودند.س 1/7نفر با میانگین سنی  420های مورد مطالعه ن نتیجه رسیدند که فراوانی سرطان در استانای

نقش اطالع از تشخیص سرطان در کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان ( به مطالعه 1386) همکارانطاولی و 

بیماران غیر به این نتیجه رسیدند که نامه و همبستگی پرداخت و آوری داده و پرسشبا روش جمع دستگاه گوارش

و اجتماعی بهتری داشتند  مطلع از تشخیص سرطان در مقایسه با بیماران مطلع، کیفیت زندگی هیجـانی، جـسمانی

هـای های فرهنگی موجود در نگرش به افشای تشخیص سرطان از سوی بیماران، پزشکان و خـانوادهعالوه بر تفاوتو 
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ع یافتن بیماران از تشخیص سرطان در افزایش یا کاهش پریشانی روانی و کیفیت زندگی نقش ، چگـونگی اطـالهاآن

 .کندمهمی را ایفا می

 ۱۳۸۶-۱۳۷۰ هایسالپوست در همدان طی  هایسرطان( به بررسی فراوانی ۱۳۹۰) یقاسمو یزدان فر 

 شد توصیه لذا است ترشایع کارگران و باال سنین مردان در پوست سرطان نشان داد که آمدهد نتایج بدست نپرداخت

 واسطه به که آنان ویژهبه مسن، مردان در آن، اولیه مراحل در بیماری این تشخیص جهت غربالگری هایبرنامه که

 شود. انجام دارند، قرار آفتاب نور با زیاد مواجهه در شغلشان

مبتال به  در بیماران P53ژن  ۷۲اره ( به بررسی پلی مورفیسم کدون شم۱۳۹۰) همکارانبخت دستچردی و نیک

 P53 ژن از 72 کدون مورفیسم پلی که آمدهنتایج بدست  اندپرداخته اصفهان درپوست غیر مالنومایی  هایسرطان

 برای ولی است، اصفهان در BCC نوع از مالنومایی غیر پوست سرطان به ابتالی برای کننده مستعد ژنتیکی عامل یک

 .پذیرد صورت تریبیش مطالعات است الزم پوست سرطان رشد در P53 ژن رفیسممو پلی این نقش تعیین

 ه از سرطان پوستمداخله آموزشی بر رفتارهای پیشگیری کنند تأثیر( به بررسی ۱۳۹۰) همکارانباقیانی مقدم و 

که  هآمد نتایج بدست اندپرداختهدر دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد بر مبنای تئوری انگیزش محافظت 

 سرطان طرخ به مربوط رفتارهای و هانگرش تغییر جهت در محافظت انگیزش تئوری اساس بر مداخله اثربخشی

 .کندمی حمایت را پوست

-بر اساس داده ( در پژوهشی به روند میزان بروز سرطان ریه در استان فارس1391) همکارانحشیانی و الماسی

 رطان استان فارس استفاده شدهسهای ثبت دمیولوژیک که در آن از دادهاپی با روش( 1380-87) سرطانهای ثبت 

رطان ریه نیز از هزار نفر محاسبه شده و میزان بروز استانداردشده سنی س ۱۰۰های بروز خام در هر است، میزان

تفاده ها با اسهداد روش استانداردسازی مستقیم و با استفاده از جمعیت اسـتاندارد جهـان محاسـبه شده است. تحلیل

 ۷۲ریـه در این استان  مورد سـرطان ۷٤۳ از .انجام گرفت WinPepi 1.2 افزارنرمو  ۱۶نسخه  SPSS افزارهایاز نرم

ـد ن ریه، رششده سنی سرطا درصد زن بودند و مشخص شد که طی این دوره میزان بروز استاندارد ۲۸درصد مرد و 

هزار نفر در سال  دمورد در هر ص 9/5به  5/1از  ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۰های ن سالای که بیاست به گونه برابری داشته 9/3

 هایگروه و در میـزان بـروز سرطان ریه در استان فارس روند صعودی دارد و این میزان در مردان .رسـیده اسـت

ز کم طق با برومنا زءتر بوده اسـتان فـارس از نظـر میـزان بروز استاندارد شده سنی سرطان ریه، جسنی باالتر بیش

 شود.میمحسوب 
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در ایران  ( به بررسی اپیدمیولوژی سرطان پوست و تغییرات روند زمانی بروز آن۱۳۹۲) همکارانافضلی و 

 ده،ش انجام مطالعات بودن محدود و بیماری این باالی بروز میزان به توجه و با آمدهنتایج بدست  . بر اساسپرداختند

 سرطان این قاب ارتقاء و گیریپیش راهکارهای خطر، عوامل بررسی خصوص در تریبیش هایپژوهش نمودند پیشنهاد

 .شود انجام

 هآمدنتایج بدست  اندپرداختهدر پیشگیری از سرطان پوست  آفتابضد  هایفراورده( به بررسی ۱۳۹۳) اینصالحی 

 سالمت همیتا به توجه با و امعهج در پوست سالمت سطح ارتقای جهت در زیبایی و پوست مجله سیاست به توجه با

 کند، رفتار دولبه غتی یک به عنوان سالمتی، در هااین نقش و بانوان در خصوصا   آرایشی لوازم زیاد مصرف و پوست

 افزایش باعث نادرست مصرف درصورت و پوست سرطان کاهش باعث درست مصرف درصورت که طوریبه

 گردد.می پوستی هایبیماری

ر تصاویر د( به بررسی و شناسایی سرطان پوست بر اساس الگوی حرارتی ۱۳۹۳) همکارانو  ولیپوری گودرزی

 وجود( زن 1 و مرد 2) پوست سرطان مورد 3 مطالعه، مورد ینمونه 120 در آمدهنتایج بدست  اندپرداختهفروسرخ 

 پوست سرطان یصتشخ برای جدیدی هایروش. بودند شناسایی قابل نیز فروسرخ تصاویر حرارتی الگوی با که داشت

 .است شده کشف متعدد هایآزمایشگاه در غیرتهاجمی، تشخیصی ابزارهای ویژهبه

ن پوست در ( به بررسی تحلیل فضایی اثرات عوامل محیطی و اقلیمی بر بیماری سرطا۱۳۹٤) همکارانسیف و 

ساله(  7اه بیماری )وره آماری کوتنتایج تحلیل همبستگی به خاطر د آمدهنتایج بدست  اندپرداختهاستان اصفهان 

ا نی متغیرهگی و همپوشابا اطمینان باال باشد. نتایج تحلیل همبست گیرینتیجهنتوانست مبنای قابل اعتمادی برای 

قل نم نسبی، دما )میانگین و حداکثر مطلق(، حدا)نشان داد بیماری و وقوع سرطان پوست با متغیرهای اقلیمی 

را در  وع بیماریو ریشه وق وجود ندارد داریمعنیعت باد( و توپوگرافی در اکثر موارد ارتباط بارش، ساعات آفتابی، سر

ز جمله ایماری ببر شیوع این  مؤثردیگر عوامل اقلیمی همچون تابش خورشیدی و اشعه ماوراء بنفش و سایر عوامل 

 .ژنتیک و... باید جستجو نمود

 ان با روش تعیینها مهم ایربه بررسی پراکندگی جغرافیایی سرطان( در پژوهشی 1394) همکارانزاده و اسماعیل

-رطانوز برخی سیی برتوزیع فراوانی بروز ده سرطان شایع کشور پرداختند و به این نتیجه رسیدند که از نظر جغرافیا

یان در م 100000در  3/117و  4/102سرطان  1385تا  1384 هایسالباشد در ها در نواحی مختلف متفاوت می

 وت است.های داده متفاباشد که این میزان سرطان در شمال بیش از جنوب ایران و بین پایگاهزنان و مردان می
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یران ا( به بررسی بروز و توزیع جغرافیایی سرطان پوست در استان کردستان ۱۳۹٤) همکارانکاظمی و 

 در مهمی خطرساز عامل تواندمی آفتاب با اهآن شغلی تماس و مردان زندگی یشیوه آمدهنتایج بدست  اندپرداخته

 سطح در پوست رطانس بروز بین مورد انتظار همبستگی. باشد کردستان استان در پوست سرطان رشدبهرو روند

 در تریکامل هایپژوهش. نشد مشاهده خورشید پرتو فرابنفش تابش جهانی شاخص جغرافیایی توزیع و هاشهرستان

 .ستا نیاز مورد زمینه این

نتایج  .دان( به بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی مبتالیان سرطان پوست پرداخته۱۳۹۵) همکارانمحمدی و 

 سرطان بروز از پیشگیری هدف هایگروه عنوان به اجتماعی و اقتصادی نظر از جامعه پایین سطوح تا آمدهبدست 

 شود. متمرکز اقشاری چنین روی بر پیشگیری اقدامات و گیرند قرار پوست

 آمدهنتایج بدست  اندپرداخته( به بررسی روند بروز سرطان پوست در استان اصفهان ۱۳۹۵) یمراثنصیری پور و 

 این برابری دو بروز ،همچنین و بروز روند افزایش اما نبود، دارمعنی اصفهان استان در پوست سرطان بروز روند که

 فرابنفش اشعه ابربر در حفاظتی وسایل از استفاده زمینه در ادافر به آموزش لزوم زنان، به نسبت مردان در سرطان

 .سازدمی ضروری را بیماری خطر عوامل زمینه در بیشتر هایپژوهش انجام و خورشید

از  غیرمالنومایی با استفاده بر سرطان پوست مؤثرعوامل  ترینمهم( به بررسی تعیین ۱۳۹۶) همکارانو  زادهقاسم

 با را NMSC بر مؤثر عوامل ترینممه بار اولین برای مطالعه این آمدهنتایج بدست  اندپرداخته ویکاداده هایالگوریتم

 در تپوس غربالگری هایآزمایش یا و هاخودآزمایی انجام در بایستی عوامل این. نمود تعیین کاویداده از استفاده

 و اکولوژیک لوژیک،فیزیو عوامل مشارکت ایستیب آینده مطالعات در همچنین. بگیرند قرار نظر مد پرخطر هایگروه

 .شوند کاویداده توامأ پوست سرطان ایجاد در ژنتیک

ر دانش د( به بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست ۱۳۹۶) همکاراننجفی و 

 شگیرانهپی رفتارهای انجام برای شدهدرک  خودکارآمدی آمدهنتایج بدست  اندپرداختهآموزان دبیرستانی شهر سنندج 

 پوست سرطان از کنندهپیشگیری رفتارهای ارتقای مداخالت در است گفتنی. بود محوری عامل یک پوست، سرطان از

 ادپیشنه اولویت دارای راهبرد یک عنوانبه رفتار انجام خودکارآمدی از درک افزایش بر تمرکز آموزان،دانش میان در

 .شودمی

سرطان،  یموسسهسرطان پوست غیر مالنوم در  نگرگذشته یمطالعه( به بررسی و ۱۳۹۶) همکارانو  زادهقاسم

 باالی سنی یدهه درگیری ،BCC به تربیش ابتالی آمدهاند نتایج بدست مرکز پزشکی امام خمینی تهران پرداخته
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 SCC به تربیش ابتالی اما بودند عاتمطال سایر با راستاهم سرطان، قبلی یسابقه و گردن سر، یناحیه در سال 60

 جغرافیایی هایعرض در زندگی ها،دست به نسبت پاها تربیش درگیری زندگی، اول ی-دهه چهار در BCC به نسبت

 کمک بیماری مدیریت به توانندمی که هستند ایبالقوه منابع بیماران هایپرونده. بود مطالعات سایر با متفاوت باال،

 .نمایند

ه سرطان شمال کوچک سرطان پوست در شبک هایکمیته( به بررسی استفاده از گزارش ۲۰۱۵) همکارانو  بریت

 مقایسه در را انتظار دمور اطالعات تمام( ٪30) گزارش 386 از مورد 115 تنها آمدهنتایج بدست  اندپرداختهانگلیس 

 غیر پوست سرطان اب مقایسه در( ٪42) ازگارس کامل طور به اغلب مالنوما هایگزارش. داشتند ٪90 انتظار حد با

 گرفته نظر در رایگان متنی گزارش 183 از 3 تنها با مقایسه در 112 گزارش، پرومته 203 از. بود( ٪26) مالنوم

. دهدمی قرار یدتأی مورد هسته نیاز مورد اقالم تمام ضبط در را ساختار یک گزارش ارزش دیگر بار یک این. شدند

 .است خطر وضعیت ویژهبه و T مرحله تومور، تیپ زیر ،دهندمی تشکیل را فقدان اکثریت هک داده اقالم

نتایج  اندتهپرداخو مراحل تشخیص سرطان پوست با کمک کامپیوتر  هاتکنیک( به بررسی ۲۰۱۶) شاممهتا و 

 پوستی هایاهنجارین تشخیص ابتدا - کندمی کار متناظر مرحله دو روی بر اتوماتیک تشخیص سیستم آمدهبدست 

 ارائه را وستپ سرطان تشخیص هایروش و مراحل مقاله این. است بدخیم یا خیمخوش مالنوما تشخیص دوم و

 مرحله در محققان برای را پوست سرطان تشخیص اولیه مراحل و هاتکنیک از مفیدی اطالعات مقاله این. دهدمی

 .کندمی شروع

 اندداختهپرلگوی سرطان پوست در مجتمع پزشکی دمام عربستان سعودی ( به بررسی ا۲۰۱۶) احمدآلیونیس و 

، BCC حال این با. شودمی دیده دمام در پوست درمانی عمل در پوست بدخیم تومورهای کمبود آمدهنتایج بدست 

SCC و MM شده هدید پوستی هایسرطان ترینشایع .شود گرفته نظر در پوستی درمانی عمل در باید BCC و SCC 

 ربستانع مختلف مناطق از شده انجام مطالعات شبیه ما مطالعه در SCC و BCC توزیع سایت. است MF و DFSB و

 .است کشورها سایر و سعودی

بر رفتارهای محافظت کننده از خورشید  مؤثر( به بررسی وضعیت علمی در مورد عوامل ۲۰۱۷) همکارانآمی و 

 تغییر قابل غیر و تغییر قابل عوامل که آمدهنتایج بدست  اندپرداختهن برای جلوگیری از سرطان پوست در بزرگساال

 یک ارائه به منجر مطالعه این. دارند نقش خورشید کننده محافظت رفتارهای در و هستند یکدیگر به وابسته و هستند

: شودمی ذیل عوامل جمله از خورشید از حفاظت در رفتاری تغییرات تأثیر برای شده پیشنهاد مفهومی مدل
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 معرفی برای عوامل این. همساالن گروه/  اجتماعی تأثیرات و خانواده دینامیک شناختی، عوامل فردی، هایویژگی

 .دهد تغییر را خورشید از حفاظت رفتار فعلی رفتار تواندمی که است شده پیشنهاد مناسب پرستاری مداخالت

یجاد محافظ زینه و تکنولوژی چاپ سه بعدی برای ا( به بررسی اسکنر اپتیکال کم ه۲۰۱۸) همکارانشرما و 

 یداپ قبول قابل ینیبال لحاظ به را اسکنر این آمدهنتایج بدست  اندپرداختهسرب پرتو درمانی سرطان پوست صورت 

 تولید از مراقبت برای دیجدی استاندارد ،3D چاپگر تکنولوژی و نوری اسکنر از استفاده که کنیممی پیشنهاد و کردیم

 .شودمی مالنوم غیر پوست سیاه سر پوست ارتوتولته پرتودرمانی برای سرب حافظم

 هامواد و روش -1-6
 منطقه مورد مطالعه -1-6-1

 را شامل شده درصد از کل مساحت کشور 1/1، نزدیک به کیلومترمربع 17867استان اردبیل با وسعتی در حدود 

النهار گرینویچ و طول شرقی از نصف 48˚55΄تا  47˚19΄افیائی نوبی(، با مختصات جغرج -و به شکلی طولی )شمالی

ار جان(، قرعرض شمالی از خط استوا، در شمال غرب فالت ایران )شرق و شمال فالت آذربای 39˚42΄تا  37˚11΄

ذربایجان آکیلومتر مرز مشترک با جمهوری  5/282استان اردبیل، در قسمت شمالی خود، در حدود  گرفته است.

های سوار، تنها راهیله. شهرهای اصالندوز و باستهای ارس در جریان کیلومتر از آن، رودخانه 159ه تقریبا  در دارد ک

ستان اردبیل ا. از سمت شرق، (1391جعفری و همکاران، ) شوندارتباطی این استان با جمهوری نامبرده محسوب می

، های طالش و آستارا(ن گیالن )از طریق شهرستانکیلومتر دارای مرزی مشترک با استا 175در مسیری به طول 

یگر جدا ای سنگی، این دو استان را از یکدسان دیوارهالعبور طالش و باغرو، بهای صعبکوهباشد. وجود رشتهمی

کیلومتر،  5/62است. در ناحیه جنوبی، استان اردبیل از طریق شهرستان خلخال، در مسیری به طول تقریبی  ساخته

یلومتر خط مرزی ک 324باشد و باالخره از سمت غرب با استان آذربایجان شرقی، در حدود مرز مین زنجان همبا استا

در شکل  دهد.می جوار را نشان، موقعیت جغرافیائی استان و وضعیت ارتباط آن با مناطق همزیرمشترک دارد. جدول 

های مختصات ایستگاه 1-1و در جدول شده است ( موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران نشان داده 1-1شماره )

 مورد مطالعه در استان اردبیل ارائه شده است.
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران -1-1شکل 

 مشخصات ایستگاه مورد مطالعه در استان اردبیل 1-1جدول 

 دوره آماری (m) ایدرارتفاع از سطح  طول جغرافیایی عرض جغرافیایی نوع ایستگاه نام ایستگاه

 ۲۰۰۵ـ  50   38 25   47 1100 ۲۰۱۶ سینوپتیک گرمی

 ۱۹۹۳ـ  40   39 50   47 9/31 ۲۰۱۶ سینوپتیک آبادپارس

 ۱۹۷۷ـ  20   38 20   48 0/1332 ۲۰۱۶ سینوپتیک اردبیل

 ۱۹۹۵ـ  40   38 70   47 5/1568 ۲۰۱۶ سینوپتیک شهرمشگین

 ۱۹۸۷ـ  40   37 30   48 0/1796 ۲۰۱۶ سینوپتیک خلخال
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 خصوصیات آب و هوایی و اقلیم استان اردبیل -1-7

 انواع آب و هوا -1 -1-7

 تفاعات، ازدلیل وجود دشت، جلگه و ارای سردسیر از شمال غربی فالت ایران، بهاستان اردبیل، واقع در منطقه

ر دهرهای واقع شهنگام بارش برف و یا یخبندان در ای که در گونهتنوع اقلیمی جالبی برخوردار شده است به

خوردار ری براند، از آب و هوائی مطبوع و بهاهایی نظیر دشت مغان قرار گرفتهارتفاعات، مناطقی که در جلگه

 .(1391جعفری و همکاران، ) باشندمی

 ود:توان در استان اردبیل مشاهده نمیطور کلی، سه نوع شرایط آب و هوائی زیر را مبه

 در نواحی مرکزی، غربی و جنوبی استاننیمه مرطوب و سرد: 

 در نواحی کوهستانی استان سرد و مرطوب:

 در نواحی شمالی استان و معتدل: خشکنیمه

 ايمدیترانهتوده هواي  -2 -1-7

گرس، ازعات ترکیه، را در ارتفا هاییبارشاین جریان آب و هوائی، با برخورداری از ماهیتی بحری و معتدل، 

ا باردبیل،  ای به استانگردد. با ورود جریان مدیترانهآذربایجان غربی و از سمت غرب در استان اردبیل، موجب می

ر مسیر دهای گرمی که های منظمی همراه با جبهههای سرد سال، بارندگیتعدیل دما و افزایش رطوبت هوا در ماه

ترکیه و  ور ازپیوندد. این جریان آب و هوایی، گاه پس از عبگیرند، به وقوع میحرکتی این جریان جوی قرار می

شده،  وارد شود که یک شاخه آن از سمت شمال غرب به کشوربرخورد با ارتفاعات منطقه، به دو شاخه تقسیم می

، یزیگر آن نگردد. شاخه دبر روی این مناطق، با خروج از خراسان، به منطقه شوروی سابق وارد می هاییبارشپس از 

ار ریان کم فشجطور کلی، این شود. بهبا گذر از خاک عراق و ورود به کشور، از طریق خراسان به افغانستان وارد می

مکاران، جعفری و ه) باشدتر مناطق کشور، از جمله استان اردبیل، میهای عمده در بیشجوی، عامل اصلی بارندگی

1391). 
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 ويجریان اطلس شمالی یا اسکاندینا -3 -1-7

ای های عمده، ریزشهای واقع در اروپاهای هوای سرد همراه است و تقریبا  در تمامی سرزمیناین جریان با ویژگی

اه ورود ه همررا در پی دارد. جریان مذکور، از سمت شمال و شمال غرب به کشور وارد شده، در استان اردبیل ب

 .(1391همکاران،  جعفری و) گرددهای برفی را موجب میسرمای شدید، بارش

 بندي اقلیم نماي آمبرژهطبقه -4 -1-7

 ق مختلف ازن اقلیم مناطه برای تعییژ. آمبرباشدمیاقلیم، استفاده از روش آمبرژه  تعیینهای یکی دیگر از روش

 استفاده کرده است: 1رابطه 

                                                                                               ( 1) رابطه

ماه  ترینگرمما در دمتوسط حداکثرهای  M، مترمیلیبارش سالیانه به  Pضریب اقلیمی آمبرژه،  Qدر این رابطه 

 . اقلیم نمای آمبرژه دارای دوباشدمیدما در سردترین ماه سال به کلوین  هایحداقلمتوسط  mسال به کلوین و 

( اختصاص گرادسانتی)برحسب درجه  mو محور افقی آن به مقدار  Qر عمودی آن به محور مختصات است که محو

علیزاده، ) گرددمی بندیطبقه، نوع اقلیم نواحی مختلف گرادسانتیبه درجه  mو مقدار  Qدارد. با توجه به مقدار 

 ست.اارائه شده  2-1ل های استان اردبیل به روش اقلیم نمای آمبرژه در جدونوع اقلیم شهرستان(. 282، 1384

 

 

 

 

منبع: جعفري و ) لیاردبمنطقه مورد مطالعه استان  بر اساس روش آمبرژهتعیین نوع اقلیم  -2-1جدول 

 (1391همکاران، 

 نوع اقلیم Q m هاایستگاه

 سرد خشکنیمه -9/7 8/32 اردبیل
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 اقلیم ارتفاعات -2/9 5/38 خلخال

 نیمه مرطوب سرد -5/3 5/44 شهرمشکین

 سرد خشکنیمه -6/0 1/27 آبادپارس

 خیلی سردخشک  -8 35 گرمی

  

 روش تحقیق -1-8
 مقدمه -1 -1-8

در پوستی پایش و تحلیل رابطه عناصر اقلیمی با سرطان  به هدف کلی تحقیق که عبارتند از با توجه

ی پژوهش شامل: شناسپیرامون روش بخش ، در اینباشدمی رابطه همبستگیاستان اردبیل با استفاده از 

آماری  هایروشآوری اطالعات، متغیرها و جمع هایروشروش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار و 

لحاظ نحوه باشد و از ، در این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی میپژوهش بحث خواهد شد

در این نوع تحقیق رابطه میان ها یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. و دادهگردآوری اطالعات 

یخبندان، ) یمیاقلپارامترهای شش  تأثیر راستا، این در گردد.متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می

 روی بر (حداقل میانگین رطوبت، حداکثر دمای مطلق، حداقل دمای مطلق و دمای متوسطساعات آفتابی، 

 تأثیرمنظور بررسی بهبنابراین در این پژوهش ؛ فتگر قرار پژوهش مورد اردبیل سرطان پوستی در استان

ماهانه و سرطان پوستی عات الابتدا آمار و اط اردبیل، سرطان پوستی در استانروی  پارامترهای اقلیمی بر

برای چهار شهر: اردبیل، های هواشناسی با دادهمطابق برای هر شهر  ساله 3 آماری دوره یک برای االنهس

 از هاآن سازینهمگ و هاداده از اطمینان برای اخذ گردید. سپس شهرمشگین آباد، خلخال وپارس

. شد تفادهاس سرطان پوستیو آمار  یمیاقل یرهایمتغ انیم یهمبستگو   Run Testو آزمون  SPSSافزارنرم

یابی خطی برای درون MiniTabافزار و از نرم برای تهیه نمودارها و جداول Excelافزار نرم از چنینهم

و  صورت ماهانه و ساالنه تفکیکبه مربوط آمار و شداستفاده  های سرطان پوستیدادهپارامترهای اقلیمی با 

 .تحلیل قرار گرفت و مورد تجزیه

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiptdn6-6LXAhVhYZoKHcECDbkQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sarzamindownload.com%2F1515%2F-%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25A8---Minitab-16.2&usg=AOvVaw2oE60VrcE3ZLdoXZVmAAf9
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 جامعه آماري -2 -1-8

العات بودن اط به دلیل محرمانهپوستی تعداد آمار بیمارهای سرطان جامعه آماری در این پژوهش شامل     

 باشند.می استان اردبیل چهار شهرسال برای  3در 

 روش( -حجم) يآمارنمونه  -3 -1-8

-می ه حسابشود و معرف جامعه بنمونه بخشی از جامعه آماری است که طبق ضوابط معین انتخاب می    

 .ستفادهس اگیری در دستراز نمونه شهرهای استان اردبیل استدر پژوهش حاضر چون جامعه آماری  .آید

 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق -4 -1-8

یل و خلخال، اردب آباد،سال به صورت ماهانه در چهار شهر پارس 3آمار تعداد بیماری در در این پژوهش     

 .باشدمی شهر استان اردبیلمشگین

 اطالعات آوريجمعروش  -5 -1-8

 :شرح استاطالعات در این تحقیق بدین  گردآوری هایروشترین مهم    

 ايمطالعات کتابخانه -6 -1-8

 عز منابای مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، در این قسمت جهت گردآوری اطالعات در زمینه    

 .ده استستفاده شای جهانی اطالعات )اینترنت( های مورد نیاز و نیز از شبکهای، مقاالت، کتابکتابخانه

 روش میدانی -7 -1-8

ریافت دهداشت آمار تعداد بیماری چهار شهر استان اردبیل به صورت حضوری از شبکه بوهش در این پژ    

 .شد
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 گیرياندازه -8 -1-8

ه بسال  3ر دموجود  تعداد پروندهها بر اساس متغیرهای تحقیق، در این پژوهش ابزار اصلی گردآوری داده    

 .باشدمی صورت ماهانه

 اهروش تجزیه و تحلیل داده -9 -1-8

یابی خطی از ونو برای ترسیم در spss افزارنرم از از جمله نرمال بودن، همبستگیروش تجزیه و تحلیل 

آمار پژوهش که  روش پژوهش و پس از آن به جامعه آماری مورد استفاده شده است. MiniTabافزار نرم

 در چهار سال 1391-1393 هایسالبین هستند، اشاره شد که  استان اردبیلپوستی تعداد بیماران سرطان 

 هاداده و تحلیل تجزیهای انتخاب شدند و طبقه تصادفیگیری به عنوان نمونه آماری پژوهش و به روش نمونه

 Spssفزار ااده از نرمو در سطح استنباطی نیز با استف آماری هایمشخصهنیز در سطح توصیفی با استفاده از 

اشت های موجود از مرکز بهدداده بر اساس وتحلیلی بود  -یاسناد ، روش پژوهشدر این طرح بوده است.

 هایسالز اردبیل در استان اپوست استان اردبیل تهیه و انجام شد. جمعیت مورد مطالعه، بیماران به سرطان 

یستگاه ز مرکز االیمی ابتدا یا شیوع این بیماری تا سال موجود از مرکز بهداشت استان اخذ و اطالعات الزم اق

 و هواشناسی استان تهیه شد.آب 

 افزارهاي مورد استفادهها و نرمداده -10 -1-8

یخبندان، اصر جوی عن ؛شهرهامورد نیاز برای این پژوهش، دوره آماری مربوطه برای هر یک از  هایداده

ایستگاه ساعات آفتابی، حداقل میانگین رطوبت، حداکثر دمای مطلق، حداقل دمای مطلق و دمای متوسط

ها از سازمان مربوطه، این داده از نظر صحت و . پس از اخذ دادهدریافت شدی سینوپتیک استان اردبیل ها

 94ها در سطح اطمینان مورد آزمون قرار گرفت و تصادفی بودن و همگنی داده 1همگنی به روش آزمون ران

 قرار گرفت. تأییدمورد  06/0درصد و به عبارتی با خطای 

 حاضر به تناسب نیاز مورد استفاده قرار گرفتند، عبارتند از: پژوهشر هایی که دافزارنرم

                                                           
1. Run test 
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 گرید ازیمورد ن محاسباتانجام ، برای Excel 2010افزار نرم

 ها.و صحت داده ی، در آزمون همگن24نسخه  SPSS افزارنرم

 برای تهیه نقشه منطقه مورد مطالعه ArcGisافزار نرم

 یابی خطیه درونبرای تهیه نقش MiniTabافزار نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم فصل
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 شپژوه نظري مبانی     

 

 

 

 

 

 

 

 پوست -2-1

 را عفونت و صدمات نور، ت،حرار برابر در بدن از حفاظت کار و است بدن ارگان ترینگستردهو  ترینبزرگ پوست،

 پوست،. دهدیم انجام را چربی و آب ذخیره کار و نموده کمک حرارت درجه کنترل به همچنین. دارد عهده بر

 (.1388نیا، خرمسازد )می نیز D ویتامین

 پوست آناتومی-2-2

 نام به هاسلول این. است دهش تشکیل پهن هایسلول از عمدتا  و شودمی نامیده اپیدرم پوست فوقانی الیه: اپیدرم

 دارند وجود گردی هایسلول اپیدرم، قسمت ترینعمقی در و مطبق هایسلول زیر در. شودمی خوانده مطبق سلول

 بر را پوست در موجود هایهرنگدان ساختن کار نیز مالنوسیت نام به یهایسلول. شوندمی نامیده ایپایه سلول که

 دارند. وجود اپیدرم تحتانی قسمت در و داشته عهده

 عرق غدد، این از برخی. است مختلف غدد و لنفاوی عروق خونی، عروق حاوی و دارد قرار اپیدرم زیر در درم: درم

 است روغنی ماده یک سبوم. کنندمی تولید سبوم غدد، سایر. دارد نقش بدن داشتن نگه خنک در که کنندمی تولید
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 راه پوست سطح به منفذ نام به کوچکی هایسوراخ طریق از سبوم و عرق. شودمی پوست شدن خشک از مانع که

 (.1388نیا، خرم) یابندمی

 چیست سرطان -2-3

جود دارد که هر نوع متفاوت از بیماری سرطان و ۲۰۰یک بیماری نیست بلکه نوعی از بیماریست. بیش از  سرطان

به روش  هاآنمه هکه  این است مشترک است هاآن. چیزی که در همه شوندمیخاص ایجاد  هایشیوهکدام به 

د و حت کنترل نیستنغیر طبیعی ت هایسلولبا تغییر در ساختار طبیعی یک سلول، تقسیم  شوندمیمشابهی شروع 

شود مییر طبیعی یک تومور نامیده غ هایسلولشود یک دسته از معلوم نیست که چه زمانی متوقف می

 سلول هامیلیون از انسان حجم بدن، هایسلول طبیعی انتشار گاهی و تکثیر یعنی (. سرطان۱۳۹٤پوردستگردان، )

 است ممکن یعیطب سلول یک سازندمی را بدن و استخوان ،هاماهیچه مانند هاییبافت هم کنار در که اندشده تشکیل

 هایسلول. شودیم اشتباه دچار منظم و اصولی فرایند این شود. گاه تبدیل سرطانی سلول به واضحی دلیل هیچ بدون

 هایسلول این. دمیرننمی مرگ، لزوم رغمعلی قدیمی هایسلول و آیندمی وجود به بدن نیاز عدم شرایط در جدید

 (.1388نیا، خرمشود )می نامیده تومور که دهندمی تشکیل بافتی توده اضافی،

 میخخوش تومورهاي -2-4

-خوش ایهمورتو توانمی معمول طور به .شوندمی محسوب حیات برای تهدیدی ندرت به خیمخوش تومورهای

 اطراف هایبافت هب خیمخوش تومورهای هایسلول .دکنننمی عود معموال   تومورها این نمود خارج بدن از را خیم

 .(۱۳۹٤تگردان، پوردس) یابندنمی گسترش بدن هایقسمت سایر به خیمخوش تومورهای هایسلول کنندنمی تهاجم

 بدخیم تومورهاي -2-4

 از ترجدی معموال  بدخیم تومورهای سلول، کنندمی عود گاه اما هستند کردن خارج قابل اغلب بدخیم تومورهای

 سرطان انواع ترینشایع از نوع دو که چند هر. باشند حیات کننده تهدید توانندمی و هستند خیمخوش تومورهای

 ضخیم موهای و سلول .شوندمی محسوب سرطان از ناشی مرگ هزار هر از مورد یک حدود مسئول فقط پوست

 بدخیم، تومورهای از برخی هایسلول .برسانند آسیب هاآن به و نموده تهاجم مجاور اعضاء و هابافت به توانندمی

پوردستگردان، شود )می نامیده متاستاز بدن در سرطان گسترش. دارند را بدن هایقسمت سایر به انتشار توانایی
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تا سال ) میرندمی هاآنمیلیون نفر  ۶میلیون نفر در جهان به سرطان مبتال شده که  ۱۰ساالنه بیش از  .(۱۳۹٤

پیشرفته دومین علت مرگ و میر و در کشورهای جهان سوم  کشورهایمیالدی(، هم اکنون سرطان در  ۲۰۰۰

 (.1388نیا، خرمباشد )میسومین علت مرگ و میر 

 سرطان پوست -2-5

 و نموده رشد هاولسل طبیعی طور به. شودمی شروع هستند پوست سازنده واحدهای که هاسلول از پوست سرطان

 و میرندمی و شوندمی پیر ،کنندمی رشد روز هر در پوست هایسلول. شوندمی تقسیم جدید، هایلولس تشکیل برای

بدخیمی که از بافت  هایسلولپوستی بیماری است که در آن  . سرطانگیرندمی را هاآن جای جدیدی هایسلول

 کندیمدفاعی بدن عبور  وسیستم ایمنی تکثیر و به طریقی از  ایفزایندهو به طور نامنظم و  گیردمی نشاءتپوست 

نوع  ترینرایجست تدافعی و تهاجمی در سیستم ایمنی بدن شوند. سرطان پو العملعکسبدون اینکه موجب تحریک 

 هاانسرطانواع  ترینشایعو یکی از  شوندمیسرطان در ایران است و هر سال حدود یک میلیون نفر به آن مبتال 

ن بین افراد با پوست روش ویژهبه دهدمیدرصد از موارد انواع سرطان را تشکیل  ٤۰حداقل  که به طور جهانی هستند

 میلیون نفر ۲-۳در  که حداقل نوع آن سرطان پوستی غیر مالنومی است ترینشایعاین نوع سرطان بسیار شایع است. 

 هایسلولسرطان  هانآدرصد  ۸۰پوستی غیر مالمونی، حدود  هایسرطان. در موارد شوندمیمبتال  آندر سال به 

 هایسلولبازال و سرطان  هایسلولسنگفرشی هستند. سرطان  هایسلول هایسرطان هاآندرصد  ۲۰بازال و 

 .(1388نیا، خرمشوند )سنگفرشی به ندرت منجر به مرگ می

 شناخت سرطان پوست -2-6

و  کنندمیپوست رشد  هایسلول، شودمیع شرو -سازندمیاجزای اصلی که پوست را  -هاسلولسرطان پوست از 

و  میرندمیو  شوندمیپوست پیر  هایسلول. هر روز شوندمیجدید در بیایند تقسیم  هایسلولبرای اینکه به شکل 

ست به جدید وقتی پو هایسلول کندمیگاهی این روند منظم اشتباه عمل  گیردمیرا  هاآنجدیدی جای  هایسلول

از بافت  ایتودهاضافه  هایسلولاین  میرندنمیپیر در زمانی که باید  هایسلولو  آیندمیرد به وجود نیازی ندا هاآن

 (.1388نیا، خرم) یندگوکه به آن تومور می دهندمیرا تشکیل 
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 پوست هايسرطان انواع -2-7

 انواع ترینرایجو  ترینیعشا از نوع سه .شودمی گفته ،شوندمی سرطانی که هاسلول از انواعی به پوست سرطان

 سر، روی معموال  هاسرطان این. است مطبق و مالنوما سلول سرطان و ایپایه سلول سرطان شامل، پوست سرطان

 قرار آفتاب عرضم در که هستند مناطقی این. شوندمی تشکیل بازوها و پایین به مچ از دست پوست گردن، صورت،

 رشد: ایپایه پوست انسرط .(۱۳۹٤پوردستگردان، شود ) ظاهر بدن از جایی هر در تواندمی پوستی سرطان اما دارند

 ندرت به :ایپایه ولسل سرطان .شودمی ایجاد هستند، آفتاب معرض در که پوست از مناطقی در معموال  و دارد کندی

 آفتاب معرض در هک پوست از هاییبخش در نیز: سنگفرشی سلول سرطان .یابدمی انتشار بدن هایقسمت سایر به

 سلول سرطان. آید دوجو به نیز شوندمین مواجه آفتاب با که جاهایی در است ممکن اما شودمی ایجاد هستند،

سنگفرشی پوست  هایسلولدر این بیماری . یابدمی گسترش بدن داخلی اعضای و لنفاوی غدد به گاه سنگفرشی

و  کندمیشد تظاهر کند که ر قرمز رنگ و رآمدگی نرم. این نوع بدخیمی ممکن است به صورت بشودمیبدخیم 

ن نوع . ایشودمیممکن است خونریزی یا ترشح داشته باشد و یا ممکن است به صورت یک زخم بروز کند که خوب ن

رفت ن تشخیص پیشاست اما اگر در زما پذیردرمانبدخیمی در صورتی که زود تشخیص شود و درمان شود به خوبی 

 (.1388نیا، خرمدارد )ان به میزان پیشرفت بیماری بستگی کرده باشد درم

انواع  یاندازهبهوست پ. این نوع از بدخیمی شودمیاز یک خال شروع  معموال  مالنوما نوعی سرطان پوست است که 

یا  خال شامل تغییر در شکل عالئم احتمالی آن کشنده باشد. تواندمیآن است و  ترینخطرناکدیگر شایع نیست اما 

ر صورت دتغییراتی داشت یا  هاحاشیهدر پوست شما از نظر اندازه، شکل، رنگ یا  ایلکهاست. اگر خال یا  هالکه

 از سرطان گسترش صورت در مراجعه کنند. پزشک، عدم تقارن، خارش، ترشح یا خونریزی به یکرنگداشتن بیش از 

 به و بوده منشأ تومور هایسلول نوع از جدید، تومور دهنده تشکیل هایسلول بدن، از دیگری بخش به اولیه محل

 .هستند پوست سرطان همچنان یعنی شوندمی خوانده نام همان

سرطان است و پس از آن سرطان سینه، ریه، پروستات، روده بزرگ،  ترینشایعدر کشورهای غربی، سرطان پوست 

شود: زیر باعث افزایش احتمال ابتال به سرطان میمثانه و رحم قرار دارد علت دقیق آن ناشناخته است ولی عوامل 

 ترینبزرگ آفتاب. مواجه با آفتابرژیم غذایی و تغذیه، سیگار، چاقی، عفونت، مواجهات شغلی، ژنتیک، الکل، نور 
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مواجهه داشته و دچار سرطان پوست  آفتابعامل ایجاد سرطان پوست است اما در افرادی که میزان معمول با 

 (.۱۳۹٤پوردستگردان، ). شوندمی

 

 شیوع کم باانواع دیگر سرطان پوست  -2-8

 2سارکوم کاپوسی -2-8-1

نوع  شوند. اینهای خونی پوست ایجاد شده و باعث نواحی قرمز در پوست یا مخاط میاین نوع از سرطان در رگ

انی که شود. مثال  کسمیدر افرادی با سیستم دفاعی تضعیف شده دیده  معموال  هم مانند مالنوم خطرناک است و 

کنند. نمونه دیگر کسانی هستند که ی سیستم ایمنی مصرف میهستند و داروهای سرکوب کننده AIDSمبتال به 

 .(۱۳۹٤پوردستگردان، اند )پیوند عضو انجام داده

 3کارسینوم سلول مرکل -2-8-2

ها ممکن آیند. این برآمدگیبوجود می ت و در پیاز موهای کوچک در زیر پوسدر این سرطان غیر شایع، برآمدگی

متر متفاوت باشد. این سرطان در سانتی ۵ممکن است از نیم تا  هاآنی است قرمز، صورتی یا آبی باشند و اندازه

ی یهشود. رشد این نوع سرطان سریع است و بقمانند سر، گردن و دست و پا دیده می آفتابهای در معرض پوست

 کند.یر میهای بدن را درگقسمت

 4کارسینوم غدد سباسه -2-8-3

های سفت و بدون درد آن ممکن های چربی پوست ریشه دارد. برآمدگیاین سرطان تهاجمی و نامعمول، در غده

 شود.خیم اشتباه گرفته میخوش هایبیماریکند و با در پلک بروز می معموال  است در هر جای بدن دیده شود، ولی 

اند هایی از پوست که پیش از این به خاطر چیزهایی مانند مواد شیمیایی صدمه دیدهبخش توجه داشته باشید که

(Actinic Keratosis) های زبر یا فلس، فلسی تبدیل شوند. این نواحی به شکل قسمت هایسرطانتوانند به هم می

                                                           
2. Kaposi sarcoma 

3. Merkel Cell carcinoma 

4. Sebaceous gland carcinoma 
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تی هم بیشتر در صورت، گوش و آیند. شیوع این نوع مشکالت پوسمیای یا صورتی تیره درفلس شده و به رنگ قهوه

نیا، خرماست )شدید صدمه دیده  آفتابکه پوستشان در اثر  نواحی پایین بازوی افرادی با پوست روشن است

شوند. تنها روش کسب اطمینان این را هم باید اضافه کرد که تمام تغییرات پوستی، به سرطان مربوط نمی(. 1388

 و معاینه شدن است.از این امر، مراجعه به پزشک متخصص 

 در سرطان پوست مؤثرعوامل  -2-9

 وراثت آفتاب نور و سوختگی آفتاب

 .شودمی ترقوی فرابنفش پرتو یابد،می افزایش ارتفاع چه هر: ارتفاع

 .دهد شکاه را فرابنفش پرتو تواندنمی ترنازک جو باالتر، جغرافیایی عرض در: جغرافیایی عرض

 .است فرابنفش پرتو دارای درصد 50 از کمتر میزانی به ابر، نظمم پوشش با مرطوب هوای و آب

 (سوالریوم) پوست کننده برنزه هایدستگاه از استفاده

 .است روشن هاآن چشم رنگ یا دارند سفید پوست که افرادی

 .دارند نامنظم اشکال با و بزرگ هایخال زیادی تعداد که افرادی

 .اندشده درمانی پرتو علتی به که افرادی

 ت ایدز ویروس هب ابتال و عضو پیوند دنبالبه دریافتی داروهای سرطان، توسط آنان ایمنی سیستم که افرادی
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Analysis of the Relationship between Climatic Elements and Skin Cancer 

in Ardabil Province 

 

Vahid Safarian zengir 

Abstract 

Given the types of cancers and the various causes that occur in the onset and outbreak of 

this disease, and in recent years it has been a lot of things. Due to the importance of the 

subject, one of these types of disease was investigated in this project, namely the study 

of the relationship between climate parameters with skin cancer. In this regard, the 

effect of six climatic parameters(freezing, sunshine, minimum humidity, maximum 

absolute temperature, minimum absolute temperature and average temperature) on 

skin cancer in Ardebil province using the Sperm correlation equation in Spss software 

and also It can also be used for linear introspection of the MinTab software and were 

investigated. According to the findings of the study, the highest correlation between 

skin cancer in three cities of Parsabad, Khalkhal and Ardabil with climatic parameters 

showed a minimum absolute temperature above 95% But at Khalkhal Station in three 

years, the most correlation was observed with hours of sunburn, and the lowest 

correlation with skin cancer in all four cities was the frosty climatic parameter. So, it 

can be said that sunscreen and maximum temperature influence the incidence of skin 

cancer, and the absolute minimum temperature for this type of disease is exacerbated. 

Keywords: Climate, Spatial Dispersion, Skin Cancer, Correlation Relationship, 

Ardabil Province 
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