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مقدمه 
سرطان بیماریای مزمن همراه جهش ژنتیکی است که از قرارگرفتن در معرض عوامل مختلف بهوجود میآید که
بسیاری از آنها محیطیاند (دی و همکاران102 :1566 ،؛ اسملتزر و همکاران .)6556 :1552 ،اگرچه انتخابهای
شخصی مثل مصرف دخانیات ،رژیم غذایی ،و الگوهای فعالیت فیزیکی نقش عمدهای در پیشرفت و توسعة سرطان دارند،
فاکتورهای محیطی ،شغلی ،و سبک زندگی افراد علت تعداد زیادی (30-35درصد) از سرطانهای انسانیاند (سازمان
جهانی بهداشت6 :1566 ،؛ آنند و همکاران1532 :1552 ،؛ بلک و هاواکس052 :1553 ،؛ توماتیس .)6335 ،در این میان،
فقط پنج تا 65درصد از سرطانها بهعلت مشکالت ژنتیکی بهوجود میآیند (چین و همکاران .)261 :1550 ،کمبود یا
فقدان فعالیت بدنی مستقل از وزن افراد قویاً با افزایش خطر ابتال به سرطانهای رودۀ بزرگ ،آندومتر (رحم) ،و سرطان
سینه پس از یائسگی در ارتباط است .شواهد متعددی نیز نشان میدهد که این موضوع احتمال دارد با سرطانهای ریه،
پانکراس ،و سرطان پستان قبل از یائسگی نیز در ارتباط باشد (بنیاد پژوهش سرطان جهانی .) 1552 ،عالوه بر این،
چندین مطالعة اخیر نشان میدهند که رفتار نشسته یا بیحرکت ممکن است خطر ابتال به سرطانهای خاص و مرگومیر
نجاتیافتگان افراد سرطانی را مستقل از فعالیت فیزیکی و وزن افراد افزایش دهد (انجمن امریکایی تحقیقات سرطان،
 .)11 :1569همچنین ،برخی تحقیقات (بنیاد پژوهش سرطان جهانی1552 ،؛ مییرهارت و همکاران1551 ،؛ بالرد-
بارباش و همکاران1561 ،؛ کااو و ما1566 ،؛ ایروین )1569 ،نشان دادهاند که برای بیماران مبتال به انواع خاصی از
سرطان ،از جمله سرطانهای ریه ،پستان ،رودۀ بزرگ ،و پروستات ،فعالیت بدنی باعث بهبود نتایج از طریق کاهش عود
بیماری و افزایش مدت زمان زندهماندن میشود (برگرفته از انجمن امریکایی تحقیقات سرطان.)12 :1569 ،
در این میان سرطان ریه شایعترین سرطان در جهان است که در کشورهای در حال توسعه نیز بیشترین موارد
سرطانی را دربر میگیرد (فرلی و همکاران1565 ،؛ جمال و همکاران 1566 ،ارجاعشده در گااو و همکاران.)15 :1561 ،
برآورد شده است در سال  1561حدود  6/210میلیون مورد مبتال به سرطان ریه در جهان بوده است که حدود 69درصد
کل سرطانها را شامل میشود و در این سال  6/03میلیون مرگ ناشی از سرطان ریه عامل 63/2درصد مرگومیرهای
ناشی از کل سرطانها بوده است (چن و همکاران .)952 :1560 ،به نظر گوو و همکاران ( ،)15 :1561عوامل خطر
شناختهشده برای سرطان ریه شامل مصرف دخانیات و آلودگی هواست که در این میان بهویژه آلودگی هوای محیط
مجاور از گستردهترین عوامل سرطانزای محیطی محسوب میشود .شواهد در حال رشد حاکی از آن است که ،عالوه بر
نقش سیگارکشیدن ،گاز رادون داخل خانه ،تنفس دود زغال خانگی ،6سابقة بیماری ریوی قبلی و استعداد ژنتیکی ،عدم
تحرک فیزیکی و چاقی نیز یک عامل خطر مهم برای سرطان ریه محسوب میشود (ژانگ و همکاران1561 ،؛ لیتزمن و
همکاران1566 ،؛ هیدایت و همکاران1561 ،؛ بتئا و همکاران .)1569 ،در این راستا ،پیادهروی معموالً شکل مرجح

1

فعالیت فیزیکی در میان بیماران مبتال به سرطان ریه است و فعالیت فیزیکی میتواند موجب ارتقا و حفظ سالمت این
بیماران و کاهش چاقی آنها شود (لین و همکاران.)109 :1560 ،
محیطهای ساختهشده از راههای زیادی ،بسته به فعل و انفعاالت عواملی مانند طراحی محالت ،الگوهای سفر،
فعالیت فیزیکی ،امنیت ،حمل ونقل ،و آلودگی هوا و آب بر سالمت عمومی تأثیرگذارند (فرومکین و همکاران:1552 ،
 .)655بهبودبخشیدن محیطهای ساختهشده برای آنکه از نظر فعالیت فیزیکی بهویژه حملونقل فعال آسانتر باشد جزء
اساسیِ افزایش تحرک بدنی یا فعالیت فیزیکی است (فرانک و همکاران .)312 :1565 ،پژوهش کریتور و همکاران
1. household coal smoke
2. preferred form of physical activity
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( )1561شواهد زیادی ارائه میدهد که برخی مشخصههای اجتماعات محلی که «قابلیت پیادهروی» نامیده میشود
میتواند در سالمت فیزیکی ،تحت تأثیر قراردادن نرخ اضافهوزن ،چاقی ،و دیابت افراد نقش داشته باشد .در این پژوهش
محالت با قابلیت پیادهروی باالتر با کاهش شیوع اضافهوزن و چاقی و با کاهش بروز دیابت نوع  1مرتبط بوده است
(کریتور و همکاران .)1561 ،بنابراین ،با توجه به موارد یادشده ،پژوهش حاضر در صدد مدلسازی ارتباط فضایی
سرطانهای ریه در سالهای  6920تا  6923با فاکتورهای محیط ساختهشده در محالت شهر تهران است.

مبﺎنینظﺮي
پﯿوندمحﯿطسﺎختهﺷده،محﯿطاﺟتﻤﺎعی،وسالمتعﻤومی 

از میان نخستین مطالعاتی که برای نشاندادن تأثیر مستقل فاکتورهای واحدهای همسایگی بر سالمت انجام شده است
پژوهش ین و همکاران ( )6333نشان داد که جنبههایی از محیط واحدهای همسایگی بهطور مستقلی در کل مرگومیر
سهیم است .مطالعات بعدی (دیئز1556 ،؛ کاواچی و برکمن1559 ،؛ سوبرامانیان و همکاران1550 ،؛ و ین و همکاران،
 1553ارجاع شده در گومئز و همکاران )1560 ،نشان دادهاند که مشخصههای محیط مصنوع و محیط اجتماعی فرصتها
و موانعی برای ارتقای سالمتی ایجاد میکنند (گومئز و همکاران .)1962 :1560 ،شواهد متعددی وجود دارد که شرایط
محیط ساختهشده (مصنوع) و محیط اجتماعی که ساکنان آنها با آن مواجهاند به همان اندازۀ ویژگیهای فردیِ خود
ساکنان بر سالمت آنها مؤثر است (گومئز و همکاران 1962 :1560 ،اقتباس از جکسون .)6929-6921 :1559 ،محیط
اجتماعی ترکیب اجتماعی -اقتصادیِ جمعیت ساکن و جنبههای اجتماعی واحدهای همسایگی ،مثل جرم ،حمایت جامعه،6
اثربخشی جمعی( 1مثل انسجام اجتماعی و تمایل به مشارکت در مداخله در منافع جامعه) ،سرمایة اجتماعی (مثل ارزش
جمعی حاصل از شبکههای اجتماعی) ،و بینظمی یا ناهنجاری (مثل آشغال 9و نقاشیهای دیواری ،2گروهها یا فعالیتهای
ناهنجار) است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سالمت عمومی نقش دارد (ین و سیم .)6333 ،محیط ساختهشده
(مصنوع) نیز به محیط فیزیکیای اشاره دارد که در آن زندگی ،کار ،و اجتماعیشدن 0صورت میگیرد و دربرگیرندۀ
مفاهیم کاربری زمین ،طراحی ساختمانها ،حملونقل ،و برنامهریزی اجتماعات محلی است (فلدر )19 :1566 ،که داشتن
قابلیت پیادهروی این محیطهای مصنوع بر رفتار سفر افراد و انتخاب گزینههای حملونقل آها مؤثر است (سیو:1566 ،
 .)9قابلیت پیادهمداری 1نشاندهندۀ یک شاخص دسترسی محلی و نزدیکبودن مقاصد سفر به خانه یا محل زندگی است
که از موارد زیر تشکیل شده است (آدامز و همکاران223 :1560 ،؛ فرانک و همکاران:)310 :1565 ،
تراکم خالص مسکونی :نسبت تعداد واحدهای مسکونی به مساحت زمین اختصاصدادهشده به کاربری زمین
مسکونی؛
پیوستگی معابر :2تعداد تقاطعهای دارای سه خیابان یا بیشتر که بر مساحت کل زمین تقسیم شده است .تراکم
تقاطعهای باالتر با مسیرهای مستقیم بیشتر بین مقصدهای سفر همراه است؛

1. Community Support
2. Collective Efficacy
3. Trash
4. Graffiti
5. Socializes
 .1قابلیت پیادهمداری معادل قابلیت پیادهروی است که در این مقاله این دو عبارت به جای هم بهکار برده شدهاند که معادل واژۀ  Walkabilityهستند.
7. Street Connectivity
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نسبت واحدهای خردهفروشی ( :6)RFARنسبت مساحت طبقة همکف ساختمانهای خردهفروشی به مساحت زمین
پارسلهای خردهفروشی .مقدار کمتر

RFAR

نشاندهندۀ نواحیای با توسعة خردهفروشی است که احتماالً با فضای

پارکینگ قابل مالحظهای همراه است؛ در حالی که نسبت  RFARبیشتر نیز بیانگر ساختمانهایی است که عقبنشینی
کمتر و فضای پارکینگ کمتری دارند؛ دو عاملی که دسترسی پیاده را تسهیل میکنند و به عبارت دیگر طراحی
پیادهمحور دارند؛
1

اختالط کاربری اراضی یا شاخص آنتروپی :تنوع و توزیع یکنواخت دسترسی به مقاصد بر مبنای پنج نوع کاربری
(مسکونی ،تجاری /خردهفروشی ،تفریحی ،مرتبط با تغذیه ،و مدنی /نهادی 9مثل کاربریهای آموزشی ،درمانی ،و اداری-
دولتی)؛ دامنة مقادیر از صفر (تککاربری) تا ( 6توزیع یکنواخت همة پنج نوع کاربری).

اثﺮمشخصهﻫﺎيمحﯿطمصنوعومحﯿطاﺟتﻤﺎعیبﺮزنجﯿﺮةسﺮطﺎن 

ﺷکل.9
منبع:گومئزوﻫﻤکﺎران5992:5392،

عالیق گستردهای درمورد نقش همسایگیها در سرطان و نابرابریهای سرطان 2وجود دارد (بیکر و همکاران1555 ،؛
کریگر و همکاران1551 ،؛ سینگ و همکاران 1559 ،ارجاعشده الندرین و همکاران .)626 :1561 ،الندرین و همکاران
( )626 :1561اشاره میکنند که این تمرکز جدید بر جغرافیای سرطان و عوامل خطر آن شواهد و دالیل متعددی را
منعکس میکند که به لحاظ فقر ،قومیت ،و روستاییبودن 0در سراسر همسایگیها بهطور نابرابر توزیع شدهاند.

)1. Retail Floor Area Ratio (RFAR
2. Evenness
3. Civic/Institutional
4. Cancer Disparities
5. Rurality
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پراکندهرویی شهری (اسپرال) یکی از انواع فرمهای محیط انسانساخت شهری است که از پتانسیل بسیاری برخوردار
است برای تحت تأثیر قراردادن مرگومیرهای ناشی از سرطان از طریق اثرهای مستقیم و غیرمستقیم بر چاقی ،دسترسی
به خدمات بهداشتی ،فعالیت بدنی یا تحرک فیزیکی ،گزینههای حملونقل ،و سایر همبستگیهای اسپرال و شهرنشینی
(بریگان و همکاران .)6 :1562 ،الندرین و همکاران ( )626 :1561اشاره میکنند که همسایگیها در توزیع نابرابر سرطان
و عوامل خطر آن سهیماند ،فهمیدن ماهیت چگونگی مشارکت آن میتواند رویکردهای جدید سطح اجتماعات محلی را
بهمنظور کاهش نابرابریهای سرطان برجسته کند.
یافتهها نشان داده است افرادی که در واحدهای همسایگی با طراحیهای سنتی و قابل پیادهروی زندگی میکنند در
مقایسه با آنهایی که در واحدهای همسایگی با طراحیهای حومة شهری با قابلیت پیادهروی کمتر زندگی میکنند هر
هفته حدود  95دقیقه پیادهروی بیشتر برای حملونقل صرف میکنند و بهطور کلی فعالیت فیزیکی یا تحرک بدنی
بیشتری دارند (فرانک و همکاران .)21 :1551 ،عالوه بر این ،مطالعات نشان دادهاند که ویژگیهای محیط ساختهشده که
فعالیت فیزیکی برای حملونقل را تشویق میکند بهطور مستقلی بر فعالیت فیزیکی برای تفریح نیز تأثیر میگذارد؛ یعنی
افزایش فعالیت فیزیکی برای حملونقل که با واحدهای همسایگی (که قابلیت پیادهروی بیشتری دارند) در ارتباط است به
کاهش فعالیت فیزیکی برای تفریح منجر نمیشود (دینگ و گبل655 :1561 ،؛ بومان و همکاران.)102 :1561 ،
ادبیات گستردهای وجود دارد که در آن رابطة بین محیطهای ساختهشده و فعالیت فیزیکی (فعالیت بدنی یا تحرک
فیزیکی) بررسی شده است .در این میان ،یکی از توجهات رو به رشد این گروه از تحقیقات درک عوامل تعیینکنندۀ
اجتماعی و محیطی است که فعالیتهای فیزیکی و افزایش سن سالم را ارتقا میدهد (پروهاسکا و همکاران:1551 ،
129-112؛ سیو.)2 :1566 ،
سﺮطﺎنﻫﺎيریهوعواملخطﺮآنﻫﺎ 
6

از نظر بافتشناسی ،زیرمجموعههای اصلی سرطان ریه براساس نوع سلول به کارسینوم سلولهای کوچک (، )SCLC
کارسینوم سلولهای غیرکوچک (( 1)NSCLCاموس و تونه ،)656 :1566 ،و تومور ریه کارسینوئید( 9انجمن سرطان
امریکا )1562 ،طبقهبندی میشوند که در این پژوهش مجموع این سه نوع بهعنوان یک کل مد نظر است.
تعیینکردن عوامل خطر مرتبط با این بیماری ،که از بار باالیی برخوردار است ،برای پیشگیری و کنترل سرطانها
بسیار مهم و حیاتی است (گو و همکاران .)15 :1561 ،انجمن سرطان امریکا (انجمن سرطان امریکا )1562 ،عوامل خطر
سرطان ریه را مصرف دخانیات ،قرارگرفتن در معرض رادون ،2قرارگرفتن در معرض آزبست ،0قرارگرفتن در معرض سایر
عوامل سرطانزا در محیطهای کار (برای مثال ،سنگ معدن رادیواکتیو مانند اورانیوم ،استنشاق مواد شیمیایی یا مواد
معد نی مانند آرسنیک ،بریلیوم ،کادمیوم ،سیلیس ،کلرید وینیل ،ترکیبات نیکل ،ترکیبات کروم ،محصوالت زغال سنگ،
گاز خردل ،و استرها کلرومتیل ،گازهای خارجشده از موتورهای دیزلی ،)1آلودگی هوا ،آرسنیک موجود در آب نوشیدنی،
پرتودرمانی قبلی برای ریهها ،سابقة شخصی یا خانوادگی ابتال به سرطان ریه ،مکملهای غذایی خاص و عوامل با
اثرهای نامشخص یا اثباتنشده در خطر ابتالشدن به سرطان ریه برشمرده است .در پژوهشی دانایی و همکاران ()1550

1. small cell (SCLC) carcinoma
2. Non-small cell (NSCLC) carcinoma
3. Lung Carcinoid Tumor
4. Exposure to radon
5. Exposure to asbestos
6. Diesel exhaust
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نیز ،عالوه بر عوامل آلودگی هوای شهری و مصرف دخانیات ،مصرف کمتر میوه و سبزیجات و همچنین دود داخل خانه
ناشی از مصرف خانگی سوختهای جامد را از عوامل خطر محیطی و رفتاری سرطان ریه ذکر کردهاند.
آلودگی هوای ناشی از وسایط نقلیه موجب طیف وسیعی از امراض حاد و مزمن مثل سرطان ریه میشود (باال و
همکاران 1562 ،ارجاعشده در چن و همکاران .)952 :1560 ،بیشتر دانش دربارۀ ارتباط بین آلودگی هوا و خطر سرطان
ریه بر مبنای معیارها یا سنجههایی استوار است :مواجهه با  PMبهعنوان یک کل (همة ذرات معلق) ،آلودگیهای مرتبط
با اکسید سولفور (گوگرد) ،اکسیدهای نیتروژن ،یا شاخصهای ناپختهای 6مثل نزدیکی یا مجاورت با ترافیک (راسچو-
نیلسن و همکاران .)12 :1561 ،راسچو -نیلسن و همکاران ( )1569در مطالعة کوهورت یا همگروهی 1نشان دادهاند که
وجود ذرات معلق 9با قطر کمتر از  )PM10( μm 65و  )PM2.5( μm 1/0با خطر توسعة سرطان ریه همراه است( 2اقتباس
از راسچو -نیلسن و همکاران .)12 :1561 ،ذرات معلق ( )PMترکیب پیچیدهای از ذرات از منابع مختلف با ترکیبهای
متفاوت است .دانش اندکی دربارۀ ارتباط بین جزء خاصی از  PMو خطر برای سرطان وجود دارد .اگرچه این میتواند یکی
از مهمترین موارد در انتخاب استراتژیهای کارآمدتر برای کاهش مواجهة مردم با عوامل سرطانزای آلودگی هوا باشد
(اقتباس از راسچو -نیلسن و همکاران.)12 :1561 ،
در مقیاس جهانی ،برآورد شده است که 61/2درصد از مرگهای ناشی از سرطان ریه فقط میتواند به قرارگرفتن در
معرض ذرات ریز معلق در آلودگی هوا نسبت داده شود (اوانز و همکاران1569 ،؛ فاجرستان و همکاران .)1569 ،پژوهش
گو و همکاران ( )1561نیز نشان داده است که بروز سرطان ریه بهطور مثبتی با افزایش در میانگین دوسالة

PM2.5

مرتبط است و خطر نسبی 0آن در زنان ( )6/623 = RRبیشتر از مردان ( )6/500 = RRبوده است .همچنین ،این تحقیق
بیانگر آن است که میزان ارتباط  PM2.5و سرطان ریه در نواحی روستایی نسبت به نواحی شهری ضعیفتر است و در
افراد پیر (باالی  20سال سن) نسبت به افراد جوان (10-95ساله) قویتر است .اما پژوهش سانو و ماروگام ( )1551نشان
داده است که بهطور کلی وقوع سرطان ریه در مردان بیشتر از زنان است (ارجاعشده در اموس و تونه.)656 :1566 ،
فاکتورها و مکانیسمهای بیولوژیکیِ امکانپذیرِ متعددی 1رابطة بین فعالیت فیزیکی و کاهش خطر سرطان ریه را در
قالب فرضیاتی صورتبندی کردهاند :بهبود عملکرد ریوی؛ کاهش غلظت عاملهای سرطانزا در ریهها؛ افزایش و بهبود
سیستم ایمنی بدن؛ افزایش ظرفیت بازسازی DNA؛ تغییرات در سطوح عامل رشد؛ و کنش احتمالی ژن و فعالیت
فیزیکی( 2اموس و تونه .)656 :1566 ،شواهد در حال رشد نشان میدهد که فعالیت فیزیکی نیز نقش علتشناسی 2در
کاهش خطر سرطان ریه ایفا میکند .بیشتر مطالعات از این واقعیت که همة انواع فعالیت فیزیکی و بهویژه فعالیت
فیزیکی برای تفریح خطر سرطان ریه را تا 95–15درصد برای زنان و 05-15درصد برای مردان کاهش میدهد پشتیبانی
میکنند و شواهدی وجود دارد که تحرک بدنی اثر دوز -پاسخ 3بر سرطان ریه دارد؛ یعنی هر چه مقدار فعالیت فیزیکی
بیشتر باشد خطر بروز و توسعة سرطان ریه نیز به همان نسبت کاهش خواهد یافت (اموس و تونه656 :1566 ،؛ بوفارت و
همکاران .)12 :1562 ،برنر و همکاران ( )1561در یک پژوهش مروری سیستماتیک و فراتحلیل ،که با استناد به 12
(یعنی از نظر علمی هنوز بهطور کامل تأیید نشده است) 1. cruder
2. cohort study
)3. particulate matter (PM

 .2میکرون یا میکرومتر ( )μmیکی از واحدهای طول متریک برابر با  65-1متر است.
)5. Relative Risk (RR
6. Several plausible biological factors and mechanisms
7. changes in growth factor levels and possible gene–physical activity interactions
8. etiological
9. dose–response effect
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مطالعه ارتباط بین فعالیت فیزیکی تفریحی و خطر سرطان ریه را بررسی کردهاند ،به این نتیجه رسیدهاند که ارتباط
معکوسی بین فعالیت فیزیکی برای تفریح و خطر سرطان ریه وجود دارد (خطر نسبی ،5/21 :در سطح اطمینان 30درصد و
فاصلة اطمینان  5/20-5/13و

p-value

کمتر از  .)5/556در این راستا نتایج معکوس مشابهی نیز برای همة انواع

زیرگروههای بافتشناسی ( ،squamous ،squamousو  )small cellمشاهده شده است .بنابراین ،نتیجهگیری کلی تحقیق
مذکور بیانگر آن است که انجامدادن فعالیت فیزیکی منظم برای تفریح ممکن است با کاهش خطر سرطان ریه همراه
باشد .لین و همکاران ( )109 :1560نیز در یک مطالعة طولی 6تأثیر پیادهروی بر کیفیت زندگی  652بیمار مبتال به
سرطان ریه را در بازۀ زمانی ششماهه ارزیابی کردهاند .نتایج پژوهش مذکور نشان داده است که کیفیت زندگی این
بیماران میتواند از طریق شش ماه درگیرشدن در فعالیت پیادهروی بهبود یابد.
اگرچه تعدادی از مطالعات اپیدمیولوژیکی ارتباط معکوس بین شاخص تودۀ بدنی ( )BMIو خطر سرطان ریه را نشان
دادهاند (یانگ و همکاران ،)6611 :1569 ،شواهد در حال رشد زیادی وجود دارد که ارتباط چاقی عمومی یا چاقی شکمی

1

با افزایش خطر برخی از انواع سرطانها (یانگ و همکاران6611 :1569 ،؛ هیدایت و همکاران )6 :1561 ،مرتبط است .به
عبارت دیگر ،چاقی برای برخی سرطانها یک عامل خطر قوی محسوب میشود (یانگ و همکاران .)6611 :1569 ،با
وجود این ،خطر کمتر سرطان ریه عمدتاً در افراد با  BMIباال مشاهده شده است .بنابراین ،چاقی ممکن است یک عامل
خطر پیشگیرانه برای توسعة سرطان ریه باشد (یانگ و همکاران .)6611 :1569 ،با وجود این ،شواهد برای سرطان ریه
کمتر قانعکننده است و تا حدودی بحثبرانگیز است (هیدایت و همکاران .)6 :1561 ،چندین مطالعة فراتحلیلِ مشاهدهای
(رنهان و همکاران1552 ،؛ یانگ و همکاران1569 ،؛ دوان و همکاران )1560 ،ارتباط بین چاقی عمومی را که توسط
شاخص تودۀ بدنی ( )BMIسنجیده میشود با خطر سرطان ریه آزمون کردهاند .این فراتحلیلها رابطة معکوسی را بین
شاخص

BMI

و سرطان ریه نشان دادهاند .در مقابلِ چاقی عمومی

(BMI

باال) ،تحقیقات زیادی (اولسون و همکاران،

1551؛ کابات و همکاران1552 ،؛ الم و همکاران1569 ،؛ دیوی و همکاران )1561 ،نشان دادهاند که توزیع چربی بدنـ
بهویژه چاقی شکمیـ نقش مهمی در توسعة سرطان ریه ایفا میکند (هیدایت و همکاران .)1 :1561 ،چاقی شکمی از
طریق باالبودن نسبت دور کمر به باسن ( 9)WHRو همچنین باالبودن نسبت دور کمر ( 2)WCبه اندازۀ دور کمر سایر
افرادی که  BMIمشابهی دارند 0نشان داده میشود .یافتههای حاصل از چندین مطالعة همگروهیِ آیندهنگر( 1اولسون و
همکاران1551 ،؛ کابات و همکاران1552 ،؛ الم و همکاران1569 ،؛ دیوی و همکاران )1561 ،نیز ارتباط مثبتی بین وقوع
سرطان ریه و

WHR

یا

WC

بعد از تعدیلسازی 2برای

BMI

نشان دادهاند (هیدایت و همکاران .)1 :1561 ،دور کمر

( )WCتعدیلنشده نشاندهندۀ چاقی عمومی است؛ اما دور کمر ( )WCتعدیلشده نشاندهندۀ چاقی شکمی است (دیوی
و همکاران .)1561 ،عالوه بر این ،مطالعة دیگری (لیتزمن و همکاران )1566 ،نیز ارتباط مثبتی بین دور کمر باال و
مرگومیرهای ناشی از سرطان ریه پیدا کردهاند .بنابراین ،ارتباط بین چاقی شکمی و سرطان ریه در نتیجة شواهد پراکندۀ
موجود بهطور کامل درک نشده است (هیدایت و همکاران .)1 :1561 ،البته ،این موضوع بهنظر میرسد در نتیجة این
واقعیت باشد که چون علت اصلی سرطان ریه مصرف سیگار و دخانیات است و افراد سیگاری نیز بهطور متوسط نسبت به
1. Longitudinal Study
2. abdominal obesity
)3. waist to hip ratio (WHR
)4. waist circumference (WC
5. waist circumference (WC) relative to others with similar BMI
6. prospective cohort studies
7. adjustment
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افراد غیرسیگاری الغرترند ،این امر موجب شده است یافتههای پژوهشها و تحقیقات در زمینة ارتباط چاقی با سرطان
ریه مغشوش و مبهم باقی بماند (اقتباس از بتئا و همکاران.)6130 :1569 ،

روشتحقﯿق 
این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی و علّی است .جامعة آماری این
تحقیق شامل کلیة بیماران مبتال به سرطان ریه است که در ادارۀ بیماری های غیرواگیردار وزارت بهداشت و درمان
کشور در فاصلة زمانی سالهای  6923-6920ثبت شده اند .بنابراین ،در پژوهش حاضر سرطان های ریه به عنوان متغیر
وابستة تحقیق و مؤلفه ها ،معیارها ،و شاخص های ابعاد آلودگی هوا ،فرم شهری ،دسترسی به خدمات عمومی و
شاخص های اجتماعی -اقتصادی نیز به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق (جدول  )6بود ند که در تبیین عوامل مؤثر بر
بروز سرطان های ریه در محالت شهر تهران استفاده شدند .منبع داده های آلودگی هوا :شرکت کنترل کیفیت هوا
شهرداری تهران و سازمان حفاطت محیط زیست استان تهران؛ داده های کاربری زمین و شبکة معابر :سازمان فناوری
اطالعات شهرداری تهران  6935-6923و داده های سرشماری سالهای  6920و  6935نیز برگرفته از مرکز آمار ایران
بودند .در این پژوهش دادۀ سرطان ها براساس فیلد آدرس سکونت فرد مبتال به سرطان ژئوکدسازی شد و فراوانی
وقوع آن ها برای هر محله محاسبه شد و سپس برای اینکه محالت با همدیگر مقایسه شوند فراوانی نسبی آنها برای
هر پنج سال بر حسب هزار نفر جمعیت محاسبه شد .به منظور تعیین سهم اثرهای مستقیم ،اثرهای غیرمستقیم ،و
اثرهای کل هر یک از معیارها یا شاخص های تحقیق در تبیین واریانس سرطان های مورد مطالعه ،در ابتدا بعد از
آماده سازی و پیشپردازش متغیرهای وابسته و مستقل از تحلیل عاملی اکتشافی به منظور کاهش بٌعد متغیرهای
پژوهش استفاده شد .سپس ،با استفاده از رگرسیون چندگانه در محیط نرم افزاری

SPSS

به شناسایی متغیرهای

مستقلی که با متغیرهای وابسته یعنی سرطان ها در سطح اطمینان 30درصد به لحاظ آماری معنی دار بودند اقدام شد.
سرانجام ،از متغیرهای معنادار از نظر آماری در محیط نرم افزاری

Amos Graphic

برای محاسبة اثرهای مستقیم،

غیرمستقیم ،و اثر کل استفاده شد.
با توجه به اینکه پیش فرض روش رگرسیون چندگانه و مدل سازی معادالت ساختاری بر نرمالبودن مقادیر
متغیرهای وابسته و مستقل است ،در این پژوهش از آماره های شکلی (هیستوگرام) ،تمایل مرکزی (میانگین و میانه) ،و
آماره های پراکندگی مثل ضریب چولگی 6و ضریب کشیدگی 1برای بررسی نرمال بودن مقادیر سرطانهای ریه استفاده
ش د .در این ارتباط در صورت نرمالنبودن آنها ،با ا ستفاده از توابع لگاریتمی ( )Log10٫Lnو جذرگیری نرمالسازی
شدند.

1. Skewness
2. Kurtosis
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ﺷدهبهمنظورتحلﯿلاکتشﺎﻓیمتﻐﯿﺮﻫﺎيتبﯿﯿن


ﻫﺎياستفﺎده

ﺷﺎخص
ﺟدول.9
مؤلفهﻫﺎ،معﯿﺎرﻫﺎ،وﺷﺎخصﻫﺎيبُعدﻓﺮمﺷهﺮي

معﯿﺎرﻫﺎوﺷﺎخصﻫﺎيبُعددستﺮسیبه
خدمﺎتعﻤومی

پیوستگی معابر

امکانات درمانی

قابلیت پیادهمداری

حملونقل عمومی

تراکم سوپرمارکتها

راهنمایی
دسترسی به دبیرستان و
دسترسی به

نسبت واحدهای مسکونی با

بیمارستان

مساحت  656تا 155مترمربع

دسترسی به
کلینیک و درمانگاه
دسترسی به مترو
دسترسی به بی.آر.تی و
اتوبوس شهری

دسترسی به پارکهای

تراکم نانواییها

تراکم شیرینی و
خشکبارفروشیها

تراکم کیف و کفشفروشی

دسترسی به پارکهای
شهری

تراکم پوشاکفروشیها
نسبت سطح اشغال

35
صدک

میانه
میانگین

صدک
30

نسبت افراد  5تا  62سال
نسبت زنان 05ساله و بیشتر

میانگین

نسبت افراد 10ساله و بیشتر
نسبت سطح تحصیالت تا دیپلم
نسبت سطح تحصیالت
دانشگاهی

تراکم جمعیت بعد خانوار

تراکم آبمیوه و
بستنیفروشیها

تحصیالت

مرغفروشی)

دسترسی به خدمات و امکانات تفریحی

تراکم قصابیها (گوشت و

صدک

میانه

تراکم جمعیت سال 6920
تراکم جمعیت سال 6935
بُعد خانوار در سال 6920

صدک
پارامتر ذرات معلق کمتر از  1.0میکرون ()PM2.5

نسبت واحدهای خردهفروشی ()RFAR

تراکم اغذیهفروشیها

ناحیهای و منطقهای

گروههای سنی آسیبپذیر

محلهای

نرخ مالکیت خانه

میانگین

30

نسبت واحدهای مسکونی با
مساحت  156تا 055مترمربع

نرخ مالکیت خودرو

دسترسی به پارکهای

تراکم میوه و سبزیفروشی

نرخ اجارهنشینی
نرخ مالکیت موتور سیکلت

گروههای اقتصادی باال

تراکم خالص مسکونی

دسترسی به مدارس

مساحت  06تا  655مترمربع

()PM10

نسبت کاربریهای تفریحی

ابتدایی

هنرستان
دسترسی به خدمات و دسترسی به خدمات

نسبت کاربریهای اداری

دسترسی به مدارس

نسبت واحدهای مسکونی با

میانه

پارامتر ذرات معلق کمتر از  65میکرون

شاخص آنتروپی  /اختالط کاربری زمین

دسترسی به خدمات آموزشی

نسبت کاربریهای آموزشی

پیشدبستانی

مساحت تا  05مترمربع
گروههای اقتصادی پایین

نسبت کاربریهای تجاری

دسترسی به مهد کودک و

نسبت واحدهای مسکونی با

پﺎرامتﺮ

پارامتر منواکسید کربن ()CO

نسبت کاربریهای مسکونی

معﯿﺎرﻫﺎوﺷﺎخصﻫﺎيبُعداﺟتﻤﺎعیاقتصﺎدي

بُعدآلودگیﻫوا
آمﺎره

35

صدک
30

بُعد خانوار در سال 6935

تراکم ساختمانی
تراکم قطعات بزرگ کاربری زمین
نسبت مساحت قطعات بزرگ کاربری زمین
نسبت کاربریهای نظامی

نرخ مهاجران واردشده

مأخذ:نگﺎرندگﺎن 

یﺎﻓتهﻫﺎ 
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عواملمؤثﺮبﺮبﺮوزسﺮطﺎنﻫﺎيریهدرسﺎل 9932

مطابق جدول  ،1از بین شاخصها و معیارهای مورد مطالعه در این تحقیق ،پارامتر منواکسید کربن ( ،)COپارامتر ذرات
معلق ( ،)PM10دسترسی به خدمات آموزشی ،دسترسی به پارک و فضای سبز ،تراکم جمعیت ،گروههای آسیبپذیر،
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گروههای پایین اقتصادی و سطح پایین تحصیالت (تا دیپلم) به لحاظ آماری ارتباط معنیداری را در سطح اطمینان
30درصد با موارد سرطان ریه سال  6920در محالت شهر تهران نشان دادهاند .ضریب تعیین ( )R2یا مجذور ضریب
همبستگی چندمتغیری (جدول  )1نشان میدهد که 5/010درصد واریانس سرطان ریه در سال  6920در محالت شهر
تهران (متغیر  )Yتوسط یک ترکیب خطی از شاخصها و معیارهای مطرح در جدول  9بهدست آمده است .در این راستا،
یافتههای مدل معادالت ساختاری نشان میدهد که پارامتر ذرات معلق ( )PM10با  5/02بیشترین تبیینکنندۀ واریانس
سرطانهای ریه در سال  6920است که  5/21آن از طریق اثر مستقیم و 61درصد آن نیز بهواسطة اثرهای غیرمستقیم
تبیین میشود .جدول  9بیانگر آن است که نسبت گروههای آسیبپذیر با ضریب بتای استانداردشده  5/23ارتباط مستقیم
و معنیدار از نظر آماری با توزیع سرطانهای ریه در محدودۀ مورد مطالعه دارد .به عبارت دیگر ،در محالتی که نسبت
گروههای سنی  62-5سال و گروههای  10سال به باال بیشتر است بروز سرطان ریه نیز بیشتر بوده است و به ازای یک
واحد تغییر در گروههای سنی مذکور بروز سرطانها در حدود  5/23واحد انحراف معیار تغییر خواهد کرد .متغیرهای
دسترسی به خدمات آموزشی ،پارامتر

CO

آلودگی هوا ،گروههای پایین اقتصادی ،دسترسی به پارک و فضای سبز نیز

بهترتیب با  ،5٫11 ،5٫12 ،5٫92و  5٫53تغییرات واریانس سرطانهای ریه در سال  6920را تبیین مینمایند .در این
میان مطابق با ادبیات تحقیق ،اگرچه انتظار میرفت شاخصهای دسترسی به خدمات آموزشی و دسترسی به خدمات
تفریحی ارتباط معکوسی با توزیع سرطانها داشته باشند ،در محالت شهر تهران این رابطه مستقیم بوده است .نمودار 6
نشان میدهد در بین متغیرهایی که با سرطان ریه در سال  6920محالت شهر تهران رابطة آماری معنیداری داشتهاند
فقط شاخص های تراکم جمعیت و سطح پایین تحصیالت ارتباط معکوسی را نشان دادهاند .به عبارت دیگر ،در شهر
تهران محالتی که در آنها تراکم جمعیت و سطح تحصیالت باال بوده بروز سرطانهای ریه نسبت به سایر محالت
کمتر اتفاق افتاده است.
ﺟدول.5خالصةمدلرگﺮسﯿونیبﺮايسﺮطﺎنریهدرسﺎل 9932
Watson-Durbin

Std. Error of the
Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

1/193

5/2925

5/002

5/010

5/201

6

مأخذ:نگﺎرندگﺎن
مستقﯿموغﯿﺮمستقﯿمواثﺮکلعواملمؤثﺮبﺮبﺮوزسﺮطﺎنﻫﺎيریهدرسﺎل9932درمحالتﺷهﺮتهﺮان 

ﺟدول.9اثﺮﻫﺎي
ردیف

6
1
9
2
0
1
2
2

اثﺮمستقﯿم

متﻐﯿﺮ

پارامتر ذرات معلق )(PM10
گروههای آسیبپذیر
دسترسی به خدمات آموزشی
پارامتر منواکسید کربن )(CO
گروههای پایین اقتصادی
دسترسی به پارک و فضای سبز
تراکم جمعیت
سطح تحصیالت (تا دیپلم)

5٫21
5٫23
5٫66
5٫12
5٫93
5٫53
-5٫60
-5٫60

مأخذ:نگﺎرندگﺎن 


اثﺮغﯿﺮمستقﯿم

5٫61
5
5٫19
5
-5٫69
5
5
-5٫6

اثﺮکل

5٫02
5٫23
5٫92
5٫12
5٫11
5٫53
-5٫60
-5٫10
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مأخذ:نگﺎرندگﺎن 

عواملمؤثﺮبﺮبﺮوزسﺮطﺎنﻫﺎيریهدرسﺎل 9931

نتایج تحلیل اکتشافی رگرسیون چندگانه در ارتباط با فاکتورهای مرتبط با توزیع فضایی سرطانهای ریه در سال  6921در
محالت شهر تهران نشان میدهد که از بُعد آلودگی هوا شاخصهای حداکثر  ،CO85میانگین  PM10-86و میانگین و حداکثر
 CO86تبیینکنندۀ واریانس آنها هستند .در این زمینه پارامترهای منواکسید کربن (حداکثر  CO85و میانگین و حداکثر )CO86
ارتباط مستقیم ،اما شاخص میانگین  PM10-86ارتباط معکوس و منفی با تومورهای ریه در شهر تهران دارند .متغیر حداکثر
 CO85صرفاً بهواسطة اثر مستقیم ( )5٫22و متغیرهای میانگین  PM10-86و میانگین و حداکثر  CO86نیز عالوه بر اثر مستقیم
(بهترتیب  -5٫66و  )5٫59بهصورت اثر غیرمستقیم (بهترتیب  5٫99و  )5٫53نیز ارتباط آماری معنیداری را در سطح اطمنان
 5.30با سرطانهای ریه در سال  6921نشان میدهند .همانطور که نتایج مدل ساختاری نشان میدهد ،پارامتر ذرات معلق با
قطر کمتر از  65میکرون همبستگی معکوسی با سرطانهای ریه در سال  6921دارد؛ این بدان معنی است که در محالتی که
در آنها غلظت ذرات معلق در آنها کمتر بوده سرطانهای بیشتری نسبت به سایر محالت در آنها رخ داده است .نکتة درخور
ذکر آن است که مطابق با نمودار  1شاخص میانگین  PM10-86بهواسطة متغیر حداکثر  CO85با ضریب مسیر  5٫99اثر کل
 5٫16را بهوجود آورده که موجب شکلگیری ارتباط مثبت و مستقیمی با سرطانهای ریه در سال  6921در محدودۀ مورد
بررسی شده است (جدول  .)0مطابق جدول  ،0از بین شاخصها ،معیارها ،و مؤلفههای بُعد فرم شهری مورد مطالعه در این
تحقیق ،متغیرهای نسبت تراکم ساختمانی ،نسبت سطح اشغال ،و شاخص قابلیت پیادهمداری ارتباط آماری معنیداری را در
سطح اطمینان  5٫30با الگوی فضایی سرطانهای ریه در محالت شهر تهران نشان دادهاند .در این میان شاخصهای تراکم
ساختمانی (ضریب بتای استانداردشده برابر با  )5٫92و نسبت سطح اشغال (با ضریب بتای استانداردشدۀ  )5٫12ارتباط مستقیم و
شاخص پیادهمداری نیز (اثر کل برابر با  )-5٫61ارتباط معکوسی با بدخیمیهای مذکور دارد .یافتههای مدلسازی معادالت
ساختاری نشان میدهد که شاخص قابلیت پیادهمداری بهواسطة اثر مستقیم ( )-6٫62همبستگی منفی و بهواسطة اثر مستقیم
( )6٫51که از طریق متغیرهای حداکثر  CO85و میانگین و حداکثر  CO86تبیین میشود ارتباط مثبت و مستقیمی با توزیع
فضایی سرطانهای ریه در سال  6921نشان دادهاند.
شاخص دسترسی به خدمات حملونقل عمومی ،که شامل دسترسی به ایستگاههای مترو ،بی.آر.تی ،و اتوبوسهای شهری
است ،از متغیرهای زیرمجموعة بُعد دسترسی به خدمات عمومی است که تبیینکنندۀ واریانس سرطانهای ریه در سال 6921
شهر تهران هستند که با ضریب بتای استانداردشدۀ  5٫06همبستگی مثبت و مستقیمی با سرطانهای مذکور دارد .این موضوع
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نشاندهندۀ آن است که در محالتی که در آنها در فاصلة  155متری به ایستگاههای حملونقل عمومی دسترسی دارند چون
غلظت منواکسیدکربن در این محالت بهعلت تردد زیاد اتوبوسهای شهری و موتورسیکلتها که عامل مهم آلودگی هوا در شهر
تهران هستند باالست و پارامتر  COنیز نقش مهمی در بروز بیماریهای تنفسی از جمله سرطانهای ریه دارد ،این امر موجب
همبستگی مثبت بین شاخص دسترسی به ایستگاههای حملونقل عمومی و سرطان ریه در سال  6921در شهر تهران شده است
(نمودار  1و جدول  .)0از دیگر ابعاد مورد مطالعه در این پژوهش شاخصهای زیرمجموعة بُعد اجتماعی -اقتصادی است که
براساس دادههای سرشماری سالهای  6920و  6935شهر تهران استخراج شدهاند .در میان این شاخصها (جدول  ،)6متغیرهای
نسبت گروههای پایین اقتصادی ،نسبت گروههای آسیبپذیر ،نسبت افراد با تحصیالت دانشگاهی ،و تراکم جمعیت ارتباط آماری
معنیداری را در سطح آلفای  5٫50با سرطانهای ریه در سال  6921در محالت شهر تهران نشان دادهاند .در این میان ،مؤلفة
گروههای پایین اقتصادی و مؤلفة گروههای آسیبپذیر بهترتیب با ضریب مسیر  5٫12و  5٫10همبستگی مثبتی با بیماری مذکور
دارند .به عبارتی دیگر ،در محالتی که نسبت اجارهنشینی ،نرخ مالکیت موتورسیکلت ،و تراکم خالص مسکونی با واحدهایی تا 05
متر و  06تا  655متر مربع و همچنین افراد باالی  10سال و نسبت افراد  5تا  62سال در آنها باال بوده میزان بروز سرطانهای
ریه نیز بیشتر اتفاق افتاده است .یافتههای مدل ساختاری بیانگر آن است که شاخص تحصیالت دانشگاهی و تراکم جمعیت نیز از
نظر ضریب اثر کل (بهترتیب  -5٫6و  )-6٫9ارتباط منفی با بدخیمی مذکور دارند .اما نکتة درخور تأمل آنکه تراکم جمعیت از نظر
اثر مستقیم ارتباط مثبت خیلی قویای با سرطانهای ریه در سال  6921دارد؛ ولی بهواسطة اثر غیرمستقیم ( )-1٫10فاکتور
حداکثر  CO85ارتباط منفی و معکوسی را در تبیین واریانس سرطانهای مذکور نشان داده است (نمودار  1و جدول  .)0شایان
ذکر است که ضریب تعیین ( )R2یا مجذور ضریب همبستگی چندمتغیری (جدول  )2نشان میدهد که حدود 02درصد واریانس
سرطان ریه در سال  6921در محالت شهر تهران (متغیر وابسته) توسط ترکیب خطی شاخصها و معیارهای ذکرشده در جدول
 0بهدست آمده است .این بدان معنی است که حدود 21درصد واریانس متغیر وابستة مذکور در محالت شهر تهران توسط
فاکتورها و عوامل دیگری از قبیل وراثت و سابقة فامیلی ،مصرف الکل و دخانیات ،عوامل رفتاری و سبک زندگی ،و سایر عوامل
محیطی و صدها عامل دیگری که در این پژوهش بدانها پرداخته نشده است تبیین میشود.
ﺟدول.4خالصةمدلرگﺮسﯿونیبﺮايسﺮطﺎنریهدرسﺎل 9931
Durbin-Watson
1.891

Std. Error of the
Estimate
.130575399

Adjusted R Square
.574

R Square
.582

R
.763

Model
1

مأخذ:نگﺎرندگﺎن
مستقﯿموغﯿﺮمستقﯿمواثﺮکلعواملمؤثﺮبﺮبﺮوزسﺮطﺎنﻫﺎيریهدرسﺎل9931درمحالتﺷهﺮتهﺮان 

ﺟدول.2اثﺮﻫﺎي
ردیف
.6
.1
.9
.2
.0
.1
.2
.2
.3
65
.66
مأخذ:نگﺎرندگﺎن 

متﻐﯿﺮ
گروههای پایین اقتصادی
دسترسی به حملونقل عمومی
حداکثر CO85
نسبت تراکم ساختمانی
نسبت سطح اشغال
گروههای آسیبپذیر
میانگین PM10-86
میانگین و حداکثر CO86
نسبت تحصیالت دانشگاهی
قابلیت پیادهمداری
تراکم جمعیت

اثﺮمستقﯿم
5٫12
5٫06
5٫22
5٫92
5٫12
5٫10
-5٫66
5٫59
-5٫6
-6٫62
5٫30

اثﺮغﯿﺮمسقﯿم
5
5
5
5
5
5
5٫99
5٫53
5
6٫51
-1٫10

اثﺮکل
5٫12
5٫06
5٫22
5٫92
5٫12
5٫10
5٫16
5٫61
-5٫6
-5٫61
-6٫9
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مأخذ:نگﺎرندگﺎن 

عواملمؤثﺮبﺮبﺮوزسﺮطﺎنﻫﺎيریهدرسﺎل 9931

یافتههای تحقیق نشان داد که عوامل خطر محدودی از محیط انسانساخت شهری و عوامل مداخلهگر اجتماعی-
اقتصادی در تبیین سرطانهای ریه در سال  6922در شهر تهران نقش داشتهاند .این عوامل شامل شاخصهای میانگین
و میانة منواکسیدکربن در سالهای  6920و  ،6921آمارههای حداکثر و میانة  ،CO87و شاخص حداکثر

PM10

از

پارامترهای بُعد آلودگی هوا؛ سطح اشغال و تراکم کاربریهای اداری از شاخصهای بُعد فرم شهری و شاخص دسترسی
به حمل و نقل عمومی نیز از بُعد دسترسی به خدمات عمومی؛ و متغیرهای نسبت گروههای پایین اقتصادی ،نسبت
تحصیالت دانشگاهی ،و نسبت سطح پایین تحصیالت (تا دیپلم) نیز از شاخصهای زیرمجموعة بُعد اجتماعی -اقتصادی
بودند که در سطح آلفای  5٫50ارتباط معنیدار آماری با سرطانهای مذکور داشتهاند .جدول  1نتایج خالصهشدۀ مدل
رگرسیونی را برای متغیر سرطان ریه در سال  6922نشان میدهد .مطابق با جدول  ،1مجموعة شاخصها و معیارهای
اشارهشده فقط حدود 22درصد تغییرات درونی تورمورهای دستگاه تنفسی در سال  6922در محالت شهر تهران را تبیین
مینمایند که بیانگر ضعف مدل رگرسیونی برازششده در برآورد مقادیر سرطانهای ریه در سال  6922براساس
شاخصهای مطرحشده در جدول  2بوده است .در این راستا آمارۀ خطای استاندارد تخمین نیز در مقایسه با مدلهای
رگرسیونی برازششده به سرطانهای سینه و کولورکتال سالهای  6920تا  6923و همچنین سرطانهای ریه سالهای
دیگر مورد مطالعه در این پژوهش باال بوده که بیانگر خوبنبودن مدل رگرسیونی مذکور است .به عبارت دیگر ،در تبیین
واریانس سرطان ریه در سال  6922عوامل مهم دیگری نقش داشتهاند که در این تحقیق بدانها پرداخته نشده است.
در این زمینه نتایج مدل ساختاری بیانگر ناهمگونی در ارتباط با پارامترها و آمارههای معرف آلودگی هوا در محالت شهر
تهران با سرطانهای ریه در سال  6922است؛ به طوری که اثر مستقیم شاخص میانگین و میانة پارامتر COـ که ترکیبی از
آمارۀ میانگین  COدر سال  6920و آمارۀ میانة  COدر سال  6921استـ برابر  6٫19بوده؛ در حالی که این امر برای آمارههای
میانگین ،میانه ،و صدک  35همان پارامتر برابر  -6٫22بوده است .شاهد دیگری که بر ناهمگونی این یافتهها صحه میگذارد
اثرهای غیرمستقیم پارامتر  COدر تبیین پراش سرطان ریه در سال  6922است .اثر غیرمستقیم شاخص میانگین و میانة  COبا
ضریب مسیر  -5٫22ارتباط معکوس ولی اثر غیرمستقیم حداکثر و میانة  CO87با ضریب مسیر  1٫52ارتباط مستقیم و بسیار
قوی آن را با الگوی جغرافیایی سرطانهای ریه در سال  6922نشان میدهد .اما شاخص اثر کلـ که حاصل جمع اثرهای
مستقیم و غیرمستقیم استـ بر ارتباط مثبت و مستقیم پارامتر منواکسید کربن با بدخیمی مورد مطالعه داللت دارد (جدول .)2
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همانطورکه جدول  2و نمودار  9نیز نشان میدهند ،ابعاد فرم شهری و دسترسی به خدمات عمومی ،شاخصهای
تراکم کاربریهای اداری ،نسبت سطح اشغال و دسترسی به خدمات حملونقل عمومی همبستگی مثبتی را با متغیر
وابستة سرطان ریه در سال  6922نشان میدهند (اثر مستقیم بهترتیب برابر است با  ،5٫96 ،6٫59و )6٫21؛ اما شاخص
دسترسی به ایستگاههای مترو ،بی.آر.تی ،و اتوبوس شهری بهواسطة اثر غیرمستقم آن ( )-6٫22از طریق متغیرهای
حداکثر و میانة  CO87و تراکم کاربریهای اداری ارتباط منفی قوی را با بدخیمی مذکور نشان داده است .این یافتهها
بیانگر آن است که در محالتی که درصد سطح اشغال ،تراکم کاربریهای اداری ،و دسترسی به خدمات حملونقل
عمومی باالست ،بروز سرطانهای ریه نیز باال بوده است .در این راستا ،ارتباط کاربریهای اداری با این موضوع از طریق
نقش این کاربریها در بودن مبدأ یا مقصد سفرهای درون شهری یا بین شهری و همچنین در تولید سفرهای وابسته به
اتومبیل قابل تفسیر است .در این زمینه ارتباط مثبت شاخص سطح اشغال با سرطانهای دستگاه تنفسی نیز از طریق
پایینبودن پاالیش ،جریان ،یا سیرکوالسیون هوا قابل تبیین خواهد بود.
یافتههای تحقیق همچنین گویای آن است که مؤلفة گروههای درآمدی پایین ،که نمایندۀ شاخصهای نسبت
اجارهنشینی ،نرخ مالکیت موتورسیکلت ،و تراکم خالص مسکونی با واحدهای تا  05متر و  06تا  655متر مربع است ،با
ضریب بتای استانداردشدۀ  5٫13ارتباط یا همبستگی مثبتی با سرطانهای ریه در سال  6922در محدودۀ مورد مطالعه
دارد .بهطوریکه به ازای یک واحد انحراف استاندارد افزایش در مقدار شاخص گروههای پایین اقتصادی ،میزان بروز
سرطانهای مذکور نیز  5٫13واحد انحراف معیار افزایش خواهد یافت .نتایج تحلیل اکتشافی در ارتباط با بُعد اجتماعی-
اقتصادی همچنین نشان داد که شاخصهای بیانگر سطح تحصیالت (تحصیالت تا دیپلم و آکادمیک) نیز تبیینکنندۀ
واریانس سرطانهای ریه در سال  6922در محالت شهر تهران هستند .در این ارتباط هر دو شاخص مذکور از نظر اثر
مستقیم ارتباط منفی و معکوسی با متغیر وابسته داشته اند؛ اما شاخص تحصیالت آکادمیک با توجه به اثر غیرمستقیمی که
از طریق متغیرهای حداکثر و میانة  CO87و تراکم کاربریهای اداری تبیین میکند با ضریب بتای استانداردشدۀ 5٫32
همبستگی م ثبتی با تومورهای مذکور نشان داده است .در این زمینه ضرایب بتای اثر کل نیز بیانگر آن است که بروز
سرطانهای ریه در سال  6922در محالتی که نسبت افراد با تحصیالت آکادمیک در آنها باالست بیشتر از محالتی
بوده که در آنها نسبت افراد با تحصیالت پایین (تا دیپلم) باال بوده است (جدول  2و نمودار .)9
ﺟدول.1خالصةمدلرگﺮسﯿونیبﺮايسﺮطﺎنریهدرسﺎل 9931
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
.438
.3868921
1.577

R Square
.446

R
.668

Model
1

مأخذ:نگﺎرندگﺎن
اثﺮاتمستقﯿموغﯿﺮمستقﯿمواثﺮکلعواملمؤثﺮبﺮبﺮوزسﺮطﺎنﻫﺎيریهدرسﺎل9931درمحالتﺷهﺮتهﺮان 

ﺟدول.1
ردیف
6
1
9
2
0
1
2
2
3

مأخذ:نگﺎرندگﺎن 

متﻐﯿﺮ
تراکم کاربریهای اداری
میانگین و میانة CO
دسترسی به حمل و نقل عمومی
حداکثر PM10
سطح اشغال
گروههای پایین اقتصادی
حداکثر و میانة CO87
تحصیالت دانشگاهی
سطح تحصیالت (تا دیپلم)

اثﺮمستقﯿم
6٫59
6٫19
6٫21
5٫92
5٫96
5٫13
-6٫22
-5٫2
-5٫60

اثﺮغﯿﺮمستقﯿم
5
-5٫22
-6٫22
5
5
5
1٫52
5٫32
5

اثﺮکل
6٫59
5٫21
5٫92
5٫92
5٫96
5٫13
5٫16
5٫62
-5٫60
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مأخذ:نگﺎرندگﺎن 

عواملمؤثﺮبﺮبﺮوزسﺮطﺎنﻫﺎيریهدرسﺎل 9933

در این پژوهش یافتههای تحلیل اکتشافی نشان داد که برخی از شاخصهای زیرمجموعة ابعاد آلودگی هوا ،فرم شهری ،و
بُعد اجتماعی -اقتصادی در سطح آلفا  5٫50ارتباط آماری معنیداری با الگوی مکانی یا جغرافیایی سرطانهای ریه در
سال  6922در محالت شهر تهران دارد .در این زمینه آمارههای میانه و میانگین پارامتر منواکسید کربن ( )COو میانگین
ذرات معلق با قطر کمتر از  65میکرون ( )PM10همبستگی مثبت و مستقیمی با تورموهای مذکور دارد که در این میان
آمارۀ میانه و میانگین  COبا ضریب بتای استانداردشدۀ  5.93و  5.12تبیینکنندۀ قوی ولی پارامتر  PM10با اثر مستقیم
 5٫51تبیینکنندۀ نبستاً ضعیف برای بدخیمیهای سیستم تنفسی در سال  6922محسوب میشوند .از طرف دیگر،
شاخص میانگین  ،COعالوه بر اثر مستقیم ،بهصورت غیرمستقیم نیز ،از طریق متغیر سطح اشغال ،تبیینکنندۀ واریانس یا
پراش تومورهای ریه در سال  6922است .بنابراین ،با توجه به موارد مذکور از نظر استنباط آماری ،میتوان انتظار داشت
که به ازای یک واحد افزایش در مقدار میانه و میانگین پارامتر منواکسید کربن ( )COو آمارۀ میانگین ذرات معلق با قطر
کمتر از  65میکرون ( ،)PM10بروز سرطانهای ریه نیز بهترتیب  ،5٫90 ،5٫93و  5٫51واحد انحراف معیار افزایش
خواهند یافت.
متغیرهای پیشبینِ سطح اشغال ،تراکم ساختمانی ،شاخص آنتروپی ،یا اختالط کاربری زمین و شاخص قابلیت
پیادهمداری از زیرمجموعة شاخصهای بُعد فرم شهریاند که با متغیر مالکِ سرطانهای ریه در سال  6922در محالت
شهر تهران در سطح اطمینان  5٫30ارتباط آماری معنیداری را در مدل رگرسیونی این پژوهش نشان دادهاند .از میان
شاخصها و معیارهای مذکور ،متغیر سطح اشغال ،قابلیت پیادهمداری ،و شاخص اختالط کاربری زمین بهترتیب با ضریب
بتای استانداردشدۀ  ،5٫1 ،5٫22و ( 5٫66اثر مستقیم) همبستگی مثبت و مستقیم و شاخص تراکم ساختمانی نیز با ضریب
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بتای  -5٫51ارتباط منفی نسبتاً ضعیفی را با متغیر مالک مذکور دارند .نکتة درخور توجه آنکه شاخص تراکم ساختمانی
بهواسطة متغیر سطح اشغال با ضریب مسیر  5٫12ارتباط مستقیم و مثبتی ارائه میدهد؛ بنابراین ،ترکیب اثرهای مستقیم
و غیرمستقیم موجب مثبتشدن همبستگی بین تراکم ساختمانی با توزیع فضایی تومورهای بدخیمی ریه در سال 6922
در شهر تهران می شود .این بدان معنی است که در محالتی که میزان سطح اشغال و تراکم ساختمانی باالست
سرطانهای ریه نیز بیشتر اتفاق افتاده است .همچنین ،نتایج مدل ساختاری بیانگر آن است که شاخص قابلیت
پیادهمداری که ترکیب خطی متغیرهای تراکم خالص مسکونی ،پیوستگی معابر ،و تراکم واحدهای خردهفروشی از جمله
واحدهای خرید روزانه و هفتگی و ماهانه مثل نانواییها ،سوپرمارکتها ،میوهفروشیها ،قصابیها ،اغذیهفروشیها ،و
پوشاکفروشیهاست ،عالوه بر اثر مستقیم ،بهواسطة متغیر سطح اشغال نیز اثر غیرمستقیمی را در تبیین واریانس متغیر
مالک یعنی سرطانهای ریه در سال  6922موجب شده است (جدول  3و نمودار .)2
یافته های پژوهش در ارتباط با نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی در تبیین واریانس سرطان ریه در سال  6922در
شهر تهران بیانگر آن است که فقط شاخصهای نسبت گروههای پایین اقتصادی و سطح پایین تحصیالت (تا دیپلم)
ارتباط آماری معنیداری را در سطح آلفای  5٫50نشان دادهاند .مطابق جدول  3و نمودار  ،2شاخصهای فوقالذکر ارتباط
مثبت و مستقمی با متغیر وابستة سرطان ریه در سال  6922دارند .در این میان ،مؤلفة گروههای پایین اقتصادی ،که
نمایندۀ شاخصهای نسبت اجارهنشینی ،نرخ مالکیت موتورسیکلت ،و تراکم خالص مسکونی با واحدهای تا  05متر و 06
تا  655متر مربع است ،با اثر مستقیم  5٫11و اثر غیرمستقیم ( 5٫12بهواسطة متغیر سطح اشغال) ارتباط مستقیم یا
همبستگی مثبتی با سرطانهای ریه در سال  6922در محدودۀ مورد مطالعه دارد .نتایج مدل ساختاری در این راستا
بیانگر آن است که اثر کل شاخص گروههای پایین اقتصادی برابر با  5٫05است که این امر مبین نقش قوی این شاخص
در تبیین واریانس تومورهای ریه در سال  6922است .بنابراین ،به ازای یک واحد افزایش در مقدار شاخص گروههای
پایین اقتصادی انتظار میرود میزان بروز سرطانهای ریه نیز در حدود  5٫05واحد انحراف معیار افزایش یابد .در ارتباط با
بُعد اجتماعی -اقتصادی متغیر سطح تحصیالت نیز با ضریب بتای استانداردشدۀ  5٫52همبستگی مثبتِ معنیداری را از
نظر آماری با سرطانهای مذکور در سطح محالت شهر تهران نشان داده است؛ اگرچه شدت این رابطه همانند متغیر
گروههای پایین اقتصادی زیاد نیست ،این امر بهطور غیرمستقیم تأییدکنندۀ رابطة مستقیم سرطانهای ریه در سال 6922
با محالتی است که در آنها نسبت سطح اشغال ،نسبت افراد با درآمدهای پایین ،و نسبت اجارهنشینی باالست و در این
محالت فاکتورهای مؤثر در تولید آالیندههای هوا از جمله تردد زیاد اتوبوسهای شهری ،موتورسیکلتها ،وضعیت
مورفولوژی شهر که موجب سکون هوای آلوده در این بخشها میشود باالست.
شایان ذکر است که مجموعة مؤلفهها و شاخصهای فوقالذکر با استناد به جدول  2حدود 12درصد واریانس
سرطانهای ریه در سال  6922در محالت شهر تهران را تبیین مینمایند .به عبارت دیگر ،ضریب تعیین ( )R2یا مجذور
ضریب همبستگی نشان میدهد که حدود 12درصد تغییرات متغیر مالک ناشی از تغییرات متغیرهای پیشبینِ مندرج در
جدول  3است .این بدان معنی است که حدود 99درصد واریانس یا پراش سرطانهای ریه در سال  6922در شهر تهران
توسط عوامل دیگری تبیین میشود که در این تحقیق آنها مطالعه نشدهاند.
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مأخذ:نگﺎرندگﺎن 
ﺟدول.3خالصةمدلرگﺮسﯿونیبﺮايسﺮطﺎنریهدرسﺎل 9933
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
.663
.21604180
1.680

R Square
.670

R
.819

Model
1

مأخذ:نگﺎرندگﺎن 
مستقﯿموغﯿﺮمستقﯿمواثﺮکلعواملمؤثﺮبﺮبﺮوزسﺮطﺎنﻫﺎيریهدرسﺎل9933درمحالتﺷهﺮتهﺮان 

ﺟدول.1اثﺮﻫﺎي
ردیف
6
1
9
2
0
1
2
2
3

متﻐﯿﺮ
گروههای پایین اقتصادی
سطح اشغال
میانة CO
میانگین CO
تراکم ساختمانی
شاخص آنتروپی
قابلیت پیادهمداری
سطح تحصیالت (تا دیپلم)
میانگین PM10

اثﺮمستقﯿم
5٫11
5٫22
5٫93
5٫12
-5٫51
5٫66
5٫1
5٫52
5٫51

اثﺮغﯿﺮمستقﯿم
5٫12
5
5
5٫66
5٫12
5
-5٫61
5
5

اثﺮکل
5٫0
5٫22
5٫93
5٫90
5٫11
5٫66
5٫52
5٫52
5٫51

منبع:نگﺎرندگﺎن 
عواملمؤثﺮبﺮبﺮوزسﺮطﺎنﻫﺎيریهدرسﺎل9931

از بین همة شاخصها و معیارهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر و برمبنای تحلیلهای اکتشافی انجامگرفته ،متغیرهای
آمارۀ میانه و حداکثر پارامتر ذرات معلق با قطر کمتر از  1٫0میکرومتر ( ،)PM2.5آمارۀ میانه ،و حداکثر پارامتر منواکسیدکربن
( )COو آمارههای میانگین حداکثر پارامتر ذرات معلق با قطر کمتر از  65میکرون ( )PM10از بُعد آلودگی هوا؛ شاخصها و
مؤلفههای سطح اشغال ،تراکم ساختمانی ،و قابلیت پیادهمداری نیز از بُعد فرم شهری و همچنین معیارها و مؤلفههای تراکم
جمعیت و گروههای پایین اقتصادی هم از بُعد اجتماعی -اقتصادی ارتباط آماری معنیداری را با متغیر وابستة سرطانهای
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ریه در سال  6923در محالت شهر تهران نشان دادهاند (جدول  .)66ضریب تعیین ( )R2یا مجذور ضریب همبستگی
چندمتغیری (جدول  )65نشان میدهد که 16درصد تغییرات سرطانهای ریه در سال ( 6923متغیر مالک) در محدودۀ مورد
مطالعه توسط ترکیب خطی شاخصها و معیارهای مذکور بهدست آمده است و حدود 93درصد واریانس یا پراش متغیر
وابستة فوقالذکر توسط عوامل دیگری تبیین میشود که در پژوهش حاضر بدانها پرداخته نشده است.
همانطورکه در جدول  66مالحظه میشود ،حدود 05درصد فاکتورها و عوامل تبیینکنندۀ واریانس متغیر مالک مورد
مطالعه در این بخش را شاخصهای زیرمجموعة بُعد آلودگی هوا تشکیل میدهند که بیانگر اهمیت مطالعة تأثیر پارامترهای
این فاکتور در مطالعات مربوط به عوامل خطر محیطی سرطانهای سیستم تنفسی از جمله سرطانهای ریه و برونشیت
است .یافتههای مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهد همة پارامترهای آلودگی هوا از جمله پارامتر ذرات معلق با قطر
کمتر از  1٫0میکرومتر ( ،)PM2.5پارامتر منواکسیدکربن ( ،)COو پارامتر ذرات معلق با قطر کمتر از  65میکرون (،)PM10
همبستگی مثبت و مستقیمی با سرطانهای ریه در سال  6923از نظر اثر مستقیم دارند .در این میان آمارۀ حداکثر پارامتر
PM2.5

با ضریب بتای استانداردشدۀ  5٫09تأثیر قویتر آن را در تبیین تغییرات متغیر مالک در میان سایر فاکتورهای

آلودگی هوا نشان میدهد .نکتهای که در این ارتباط قابل ذکر است آنکه آمارۀ حداکثر پارامتر  PM10برای سالهای 6920
و  6921بهواسطة اثر غیرمستقیم مؤلفههای تراکم جمعیت و گروههای پایین اقتصادی (بتای استانداردشده برابر است با
 )-5٫63ارتباط معکوسی (اثر کل = )-5٫61با سرطانهای ریه مورد مطالعه دارد .در ارتباط با رابطة فضایی سرطانهای ریه
در سال  6923با آلودگی هوا ،جدول  66همچنین نشان میدهد که عالوه بر پارامتر ذرات معلق با قطر کمتر از 1٫0
میکرومتر ( ،)PM2.5پارامتر منواکسیدکربن نیز با ضریب مسیر  5٫61ارتباط نسبتاً قویای با تومورهای ریه در سال 6923
نشان داده است؛ این بدان معنی است که به ازای یک واحد افزایش در مقدار شاخص

PM2.5

در محالت شهر تهران

میتوان انتظار داشت که بروز سرطانهای ریه نیز در آن محالت به اندازۀ  5.61واحد انحراف معیار افزایش یابد.
از بُعد فرم شهری نیز شاخصها و مؤلفههای سطح اشغال ،تراکم ساختمانی ،و شاخص قابلیت پیادهمداری تبیینکنندۀ
تغییرات سرطانهای ریه در سال  6923در محالت شهر تهران است .نتایج آماری مدلسازی معادالت ساختاری در جدول
 66نشان داده شده است .بر مبنای جدول  ،66شاخص نسبت سطح اشغال با اثر مستقیم  5٫91و اثر کل  5٫00و شاخص
قابلیت پیادهمداری نیز با اثر مستقیم  5٫60و اثر کل  5٫11ارتباط مستقیم و معنیداری در سطح آلفای  5٫50با متغیر وابستة
تحقیق دارد؛ این بدان معناست که در محالتی که مقدار شاخصهای سطح اشغال و قابلیت پیادهمداری باالست وقوع
سرطانهای ریه نیز بیشتر اتفاق افتاده است .در این میان شاخص تراکم ساختمانی از نظر اثر مستقیم ( )5٫12و اثر کل
( )5٫12همبستگی مثبت ،ولی از نظر اثر غیرمستقیمی ( )-5٫52که بهواسطة متغیر گروههای پایین اقتصادی ایجاد میشود
ارتباط منفی و معکوسی را با تومورهای ریه  6923نشان داده است .نکتة درخور تأمل در اینجا شاخص قابلیت پیادهمداری
محالت شهری است؛ اگرچه مطابق با پیشینه و چارچوب نظری تحقیق انتظار میرفت شاخص پیادهمداری ارتباط معکوسی
با توزیع فضایی سرطانهای ریه داشته باشد ،در این پژوهش شاخص قابلیت پیادهمداری محالت شهری رابطة مثبت و
معنیداری را با متغیر وابسته در محالت شهر تهران شکل داده است که این امر در نتیجة تراکم زیاد جمعیت ،فعالیت ،و
همچنین تمرکز کاربریهای تجاری و اداری که جاذب سفر بوده و در تشدید آلودگی هوا که عامل مهم مرتبط با
سرطانهای ریه است نقش مؤثری ایفا مینمایند بهوجود آمده است .همانطورکه در بخشهای قبلی نیز بدان اشاره شد،
شاخص قابلیت پیادهمداری مؤلفهای است که از ترکیب خطی شاخصها و معیارهای پیوستگی معابر ،تراکم خالص مسکونی،
شاخص آنتروپی ،یا اختالط کاربری زمین و شاخص  RFARیا نسبت کاربریهای خردهفروشی بهدست آمده است که همة
این شاخص در محالت بخشهای مرکزی شهر تهران تمرکز بیشتری دارند.
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شاخصهای تراکم جمعیت و گروههای پایین اقتصادی نیز همانند سرطانهای ریه در سالهای قبل با سرطانهای
ریه در سال  6923نیز همبستگی مثبتی را در سطح اطمینان  5٫30نشان دادهاند .در این میان بیشترین نقش شاخص
تراکم جمعیت بهواسطة اثر غیرمستقیم ( )5٫9متغیر گروههای پایین اقتصادی تبیین میشود؛ در حالی که مؤلفة نسبت
گروههای پایین اقتصادی در هر محله با ضریب مسیر  5٫92صرفاً از طریق اثر مستقیم تبیینکنندۀ تغییرات سرطانهای
ریه در سال  6923بوده است (جدول  .)66بنابراین ،در محالتی که تراکم جمعیت ،نسبت اجارهنشینی ،نرخ مالکیت موتور
سیکلت (یکی از عوامل بسیار مهم در تشدید آلودگی هوا در شهر تهران) ،و نسبت واحدهای مسکونی کمتر از  05متر و
 06تا  655مربع باال بوده ،سرطانهای ریه نیز وقوع بیشتری داشته است.
ﺟدول.93خالصةمدلرگﺮسﯿونیبﺮايسﺮطﺎنریهدرسﺎل 9931
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
.611
.1019619
1.722

R
.784

R Square
.614

Model
1

مأخذ:نگﺎرندگﺎن
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ﺟدول.99اثﺮﻫﺎي
ردیف

متﻐﯿﺮ

اثﺮمستقﯿم

اثﺮغﯿﺮمستقﯿم

اثﺮکل

6

سطح اشغال

5٫91

5٫63

5٫00

1

PM2.5_Max

5٫09

5

5٫09

9

تراکم جمعیت

5٫62

5٫9

5٫22

2

گروههای پایین اقتصادی

5٫92

5

5٫92

0

تراکم ساختمانی

5٫12

-5٫52

5٫12

1

قابلیت پیادهمداری

5٫60

5٫52

5٫11

2

CO_Max_Medain

5٫61

5

5٫61

2

PM25_89_Median

5٫61

5

5٫61

3

PM10MaxMean8788

5٫50

5

5٫50

65

PM10Max_8586

5٫52

-5٫63

-5٫61
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بحثونتﯿجهگﯿﺮي 
درمان سرطان ریه به نوع و مرحلة بیماری بستگی دارد .درمان ممکن است شامل جراحی ،پرتودرمانی ،یا شیمیدرمانی
باشد (اموس و تونه .)651 :1566 ،حتی اگر گزینههای درمان بهبود یافته باشد ،بهطور کلی میزان نجاتیافتگان کم است
و در طی پنج سال کل افراد زندهمانده از این بیماری کمتر از 60درصد بوده است (بنیاد پژوهش سرطان جهان)1552 ،
که این موضوع به اهمیت عوامل خطر قابل اصالح و امکانپذیری مثل فعالیت فیزیکی (اموس و تونه )651 :1566 ،از
طریق برنامهریزیهای محیطی اشاره دارد .اثرهای مطلوب فعالیت فیزیکی بهویژه بر عملکرد ریوی و عملکرد فیزیکی و
سپس بر علیه خطر توسعة بیماریهای مزمن متعددی از جمله سرطان ریه و سایر سرطانهای مختص یک موضع

6

(پستان ،کولورکتال و پروستات و غیره) و دانش بهبودیافتة چگونگیِ عملکرد مکانیسمهای بیولوژیکی متعدد بهخوبی
اثبات و گزارش شده است (اموس و تونه .)651 :1566 ،بهرغم وجود شواهد و دالیل متعدد دربارۀ اثرهای سودمند فعالیت
فیزیکی بر سالمت ،نرخ باال و روزافزون سبک زندگی نشسته و کمتحرک در سراسر جهان مشاهده میشود (اموس و
تونه .)651 :1566 ،بنابراین ،اگر ارتباطی بین فعالیت فیزیکی و خطر سرطان ریه وجود دارد ،فعالیت فیزیکی ممکن است
بهعنوان یک عامل خطر یا اثر تعدیلکننده و هم بهعنوان یک عامل قابل تغییری که پتانسیل قوی در تحت تأثیر
قراردادن خطر و بروز سرطان ریه دارد عمل نماید (بوفارت و همکاران .)12 :1562 ،نشاندادن نقش مستقل تحرک بدنی
در علتشناسی سرطان ریه ممکن است مشکل باشد ،اما انجامدادن فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت معموالً با سبک
زندگی سالمتر همراه است و تعدادی از مطالعات اپیدمیولوژیکی در طی سه دهة گذشته نیز درصدد برقراری رابطه بین
فعالیت فیزیکی و خطر سرطان ریه برآمدهاند؛ اما نتایج این تحقیقات متغیر بوده است (ژانگ و همکاران .)629 :1561 ،با
این حال ،یافتههای پژوهش فراتحلیل ژانگ و همکاران ( )1561نشان داده است که نتایج ترکیبی مطالعات مشاهدهای از
اثر محافظتی فعالیت فیزیکی در برابر سرطان ریه پشتیبانی میکنند.
محیط ساختهشده ممکن است سالمت عمومی را از طریق ارتقای فعالیت فیزیکی و کاهش قرارگرفتن در معرض
آلودگی هوا تحت تأثیر قرار دهد (مارشال و همکاران .) 6201 :1553 ،تا به امروز مطالعات بسیار اندکی تعامل بین قابلیت
پیادهمداری محالت شهری با قرارگرفتن در معرض آلودگی هوا و سرطان ریه را بررسی کردهاند که در این تحقیق به این
موضوع در قالب چهار بُعد آلودگی هوا ،فرم شهری ،دسترسی به خدمات عمومی ،و بُعد اجتماعی -اقتصادی پرداخته شد.
نتایج این تحقیق نشان داد میانگین اثر کل پنجسالة مجموعه شاخصهای بُعد آلودگی هوا حدود 95درصد تغییرات
سرطانهای ریه در سالهای  6923-6920در محالت شهر تهران را تبیین نمودند که در این میان میانگین اثر مستقیم
میانه  )5٫21( PM10و حداکثر  )5٫09( PM2.5و میانگین  )5٫22( COبیشتر از سایر آمارههای پارامترهای آلودگی هوا
ارتباط مستقیم و معنیدار از نظر آماری در سطح اطمینان 30درصد با سرطانهای مورد بررسی در بازۀ زمانی مذکور
داشتهاند .متغیرهای قابلیت پیادهمداری ،اختالط کاربری زمین ،نسبت سطح اشغال ،نسبت تراکم ساختمانی ،و تراکم
کاربریهای اداری از شاخصهای بُعد فرم شهریاند که در سطح آلفای  5/50ارتباط آماری معنیداری را با توزیع
جغرافیایی سرطانهای ریه در محالت تهران نشان دادهاند .در این میان شاخص قابلیت پیادهمداری از نظر میانگین اثر
مستقیم ارتباط معکوس و بقیة شاخصهای مذکور ارتباط مستقیمی داشتهاند .به عبارت دیگر ،در محالتی که نسبت
سطح اشغال ،نسبت تراکم ساختمانی ،و تراکم کاربریهای اداری باالست سرطان ریه نیز بیشتر اتفاق افتاده است.
یافتههای پژوهش فرانک و همکاران ( )6232 :1552نیز در این راستا نشان داده است که ایجاد محیطهای قابل
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پیادهروی ممکن است به سطوح باالی فعالیت بدنی ،رانندگی کمتر ،و شیوع نسبتاً کمتر چاقی برای آنهایی که قابلیت
پیادهمداری را ترجیح میدهند منجر شود.
یافتههای پژوهش حاضر همچنین نشان داد که شاخصهای دسترسی به خدمات آموزشی ،دسترسی به خدمات
حملونقل عمومی ،و دسترسی به فضاها و امکانات تفریحی از بُعد دسترسی به خدمات عمومی برخالف فرضیة ضمنی
این پژوهش است که انتظار میرود در مکانهایی که دسترسی به خدمات عمومی باالست سرطانهای ریه بهعلت نیاز
کمتر به استفاده از خودرو (علت اصلی آلودگی هوای شهر تهران) پایین باشد؛ اما شاخصهای مذکور ارتباط مثبت و
معنیداری را در محالت شهر تهران نشان دادهاند که این وضعیت ممکن است در نتیجة باالبودن سطح اشغال ،تراکم
باالی کاربریهای اداری ،و سایر فعالیتها و کاربریهای سفرساز در این محالت باشد.
از نظر بُعد اجتماعی -اقتصادی نیز شاخصهای گروههای سنی آسیبپذیر ،گروههای پایین اقتصادی ،تراکم جمعیت،
و سطح تحصیالت (زیر دیپلم و دانشگاهی) تبیینکنندۀ واریانس سرطانهای ریه در محالت شهر تهران در فاصلة
سالهای  6923-6920بودهاند .مجموعه شاخصهای مذکور بهطور میانگین با اثر کل  5/52ارتباط مستقیمی را با تویع
فضایی سرطانهای مذکور نشان دادهاند .این بدان معنی است که سرطانهای ریه بیشتر در محالتی اتفاق افتاده است
که در آنها تراکم جمعیت ،نرخ اجارهنشینی ،درصد مالکیت موتورسیکلت (یکی از مهمترین آلودهکنندههای هوای تهران)،
تراکم خالص واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از  05متر و  05تا  655متر مربع و همچنین افراد  5تا  62سال و 10
سال به باال بیشتر بوده است .نتایج کلی این تحقیق در ارتباط با بروز سرطان ریه در محالتی که نسبت افراد با پایگاه
اجتماعی -اقتصادی پایین در آنها باالست همسو با نتایج تحقیقات فرانک و همکاران ( )1552و مارشال و همکاران
( )1553است.
بنابر موارد گفتهشده ،اگرچه نتایج این تحقیق در برخی زمینهها همسو و در برخی زمینههای دیگر مغایر با یافتههای
قبلی در زمینة ارتباط معکوس بروز سرطانهای ریه با بسیاری از فاکتورهای پیادهمداری فرم شهری از جمله اختالط
کاربری زمین ،پیوستگی معابر ،و تراکم خالص ساختمانی است ،با استناد به شواهد و یافتههای سایر تحقیقات آن چیزی
که معقول و منطقی است آن است که در محالتی که در آنها شاخصهای قابلیت پیادهروی و همچنین دسترسی به
خدمات عمومی و خدمات تأمینکنندۀ نیازهای روزانه ،هفتگی ،و حتی ماهانه از طریق حملونقل فعال باالست در این
محالت بهدلیل استفادۀ کمتر از وسایط نقلیة موتوری آالیندۀ هوا و همچنین بهدلیل وجود تحرک بدنی و کمترشدن چاقی
و اضافهوزن افراد ،بروز سرطانهای ریه نیز کمتر اتفاق خواهد افتاد .در این زمینه برنامهریزان شهری و متخصصان
حملونقل نحوۀ ارتباط پیادهروی و دوچرخهسواری برای حملونقل ،استفاده از حملونقل عمومی ،ازدحام ترافیک ،کیفیت
هوا ،و حفاظت از فضاهای باز عمومی با فرم شهری را مطالعه کردهاند (فرانک و همکاران .)312 :1565 ،حملونقل فعال
همیشه به طور مثبتی با مقادیر باالی متغیرهای فرم شهری از جمله اختالط کاربری ،پیوستگی معابر ،تراکم مسکونی ،و
ترکیب این متغیرها همراه بوده است .فرم شهری با میزان کل فعالیت فیزیکی برای اهداف تفریح و حملونقل مرتبط
است .افرادی که در محالت با قابلیت پیادهروی و دوچرخهسواری باالتر و خانههای مجاور مقاصد غیرمسکونی زندگی
میکنند نسبت به مردمی که در محالت حومة شهری که نیازمند رفتوآمد با وسایل نقلیة موتوری است به احتمال
کمتری چاق یا دارای اضافهوزن میشوند .بنابراین ،بهبودبخشیدن محیطهای ساختهشده برای آنکه از نظر فعالیت
فیزیکی بهویژه حملونقل فعال آسانتر باشد جزء اساسیِ افزایش تحرک بدنی و کاهش آلودگی هوا خواهد بود.
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