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چکیده
بیماريهاي همهگیر مشکالت اقتصادي و بهداشتي بسیاري به همراه دارند .توزيع جغرافیايي اين بیماريها فرآيندي مکاني و زماني
است که با درک آن و شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن ميتوان گام مؤثري برداشت .تب مالت از مهمترين بیماريهاي مشترک بین انسان و
دام در ايران است .براي درک بهتر همهگیرشناسي اين بیماري در شمال ايران ،اهداف اصلي اين مطالعه بررسي روند ساالنه و ماهانه ،کشف
خوشههاي مکاني و مکاني-زماني و تعیین تأثیر متغیرهاي اکولوژيکي است .اين تحقیق بر روي  5136بیمار ثبتشده در سال 8911-36
انجام گرفت .دادههاي بیماري با  82پارامتر محیطي در استانهاي گلستان ،مازندران و گیالن به تفکیک شهرستان به صورت ماهانه
جمعآوري شدند .موران عمومي جهت بررسي خودهمبستگي مکاني استفاده شد .براي کشف خوشههاي مکاني از موران محلي و اسکن
مکاني و براي خوشههاي مکاني-زماني از اسکن مکاني-زماني نرمافزار  SaTScanاستفاده شده است .همبستگي اسپیرمن براي بررسي تأثیر
پارامترهاي اکولوژيکي به کار گرفته شد .نتايج نشان داد تب مالت در شمال ايران توزيعي خوشهاي دارد .حداکثر بروز در فصل
تابستان( )%94و حداقل آن در زمستان( )%85بود .ماههاي ارديبهشت ،خرداد ،تیر و مرداد با  9935بیمار ،مستعدترين ماهها بودند .در
موران محلي شهرهاي مینودشت ،کردکوي ،بندر گز و گلوگاه مناطق  ،high-highالهیجان ،آستانه اشرفیه و رشت  low-lowو شهر شفت
 high-lowشناسايي شد .در اسکن مکاني  81کالس کشف شد که بیشتر در گلستان و مازندران قرار داشتند و تنها يک کالس در گیالن
بود .در اسکن مکاني-زماني  4کالس شناسايي شد که مطابق با نتايج اسکن مکاني بود .در تمامي مدت مورد مطالعه ،در منطقه خوشهاي از
بیماري حضور داشت .نتايج بدست آمده از شاخص موران و آماره اسکن فضايي مورد تائید يکديگر بودند .اسپیرمن نشان داد همبستگي
مثبتي بین بروز بیماري با تبخیر ،جهت شیب ،حداکثر دما ،ارتفاع و متوسط دما و ارتباط منفي با بارش ،رطوبت و پوشش گیاهي وجود
دارد .از اين مطالعه برداشت ميشود که در شمال ايران از غرب به شرق شاهد افزايش بروز هستیم .تب مالت در بهار و تابستان در مناطق
کوهستاني که آبوهواي گرم و خشک دارند بیشتر است.
واژگان کلیدی :سیستم اطالعات مکاني ،بیماري تب مالت ،اسکن مکاني-زماني ،شاخص موران ،همبستگي اسپیرمن
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تحلیل مکانی-زمانی و اکولوژیکی بیماری تب مالت در شمال ایران

تحلیل مکاني-زماني و اکولوژيکي بیماري تب مالت در شمال ايران

 -1مقدمه
بیماري تب مالت يا بروسلوز 8از بیماريهاي مشترک
بین انسان و حیوان است که معموالً از دام آلوده و مصرف
لبنیات غیرپاستوريزه به انسان منتقل ميشود] .[8اين
بیماري به دلیل تظاهرات بالیني مختلف و عوارض جسمي
نسبتا طوالني ،تشخیص صحیح بیماران را با مشکل مواجه
ميکند .عامل اين بیماري يک باسیل گرم منفي کوچک
هوازي ،غیر متحرک و فاقد کپسول و بدون اسپور است که
گونههاي مختلفي دارد و معموال بروسال ملي تنسیس،2
بروسال آبورتوس 9و بروسال سوئیس 4در انسان ايجاد
بیماري ميکنند] .[2تب مالت چندين ارگان بدن را درگیر
ميکند و در موارد حاد به صورت يک بیماري تبدار بروز
ميکند که در صورت عدم درمان به موقع ،به يک بیماري
مزمن با عوارض شديد تبديل ميشود و در مواردي موجب
مرگ ميگردد].[9
اين بیماري تحت تأثیر شرايط اقتصادي ،اجتماعي و
محیطي قرار دارد و به خاطر ايجاد عوارض و مشکالت
جسمي و روحي در بیماران ،هزينههاي درماني و
تشخیصي بیماري ،سقط جنین در دامها ،کاهش تولید
شیر و نازايي دام ،هزينه و فشار سنگیني را بر بسیاري از
کشورها وارد کرده است ] .[5،4،6از شايعترين بیماريهاي
زئونوزي است که منجر به فوت بیش از  611میلیون نفر
در جهان شده است و میزان مرگومیر ساالنه آن نزديک
به  971هزار نفر در سال است] .[5،7بر اساس گزارش
سازمان بهداشت جهاني ،تعداد بیماران شناساييشده 81
تا  26برابر کمتر از آمار واقعي گزارش ميشوند].[1
اگرچه اين بیماري در اغلب کشورهاي توسعهيافته
کنترل شده است ولي در ايران هنوز يک بیماري اندمیک
است .ايران رتبه چهارم در جهان و رتبه اول در منطقه
مديترانه شرقي را از نظر بروز بیماري تب مالت
دارد] .[3،81اين بیماري همواره در ايران باال بوده به
طوري که تا سال  8951سیر صعودي کمي داشته سپس
تا سال  8919روندي نزولي را طي کرده اما مجدد از سال
 8919روندي رو به رشد را از خود نشان داده است].[88

1 Brucellosis
2 Brucella Melitensis
3 Brucella Abortus
4 Brucella Suis
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اين مطالعه از معدود مطالعاتي است که در آن با
استفاده از ابزارهاي سیستم اطالعات جغرافیايي ،زمان را
به پروسهي همهگیرشناسي بیماري تب مالت در سه استان
شمالي کشور وارد کردهايم .ما با استفاده از اسکن مکاني،
اسکن مکاني-زماني و همبستگي اسپیرمن به بررسي همه-
گیرشناسي مکاني و زماني و تحلیل اکولوژيکي بیماري تب
مالت پرداختیم .براي اين منظور ،سؤاالت اصلي تحقیق
بدين شرح است :توزيع مکاني تب مالت در شمال ايران
چگونه است؟ خوشههاي مکاني در چه شهرهايي قرار
دارند؟ هر خوشه در چه ماه و سالي رخ ميدهد؟ خوشه-
هاي زماني اين بیماري چه الگويي دارند و روند تغییرات
میزان بروز در سالهاي اخیر چگونه است؟ آيا بین تب
مالت و پارامترهاي اکولوژيکي در خطه خزري ارتباطي
وجود دارد؟ اين ارتباط چگونه است؟
اين مقاله در  5فصل به قرار زير تدوين شده است :پس
از مقدمه در فصل دوم به پیشینه کارهاي صورت گرفته و
بیان تفاوت اصلي کار ما با آنها ميپردازيم .در فصل سوم
مواد و روشهاي تحقیق بیان ميشود به طوري که به
معرفي منطقه مورد مطالعه ،نحوه جمعآوري و آمادهسازي
دادهها و بیان مفاهیم پايه تجزيه و تحلیلهاي بکار رفته
ميپردازيم .نتايج تحقیق در فصل چهارم بیان ميشود و
در فصل پنجم نتايج بدست آمده را مورد بحث قرار مي-
دهیم .در نهايت در فصل آخر نتیجهگیري ميکنیم.

 -2پیشینه تحقیق
به نظر ميرسد که مکان عامل مهمي در وقوع بیماري
تب مالت است .يک رويکرد براي ارزيابي تأثیر مکان در
وقوع يک پديده ،استفاده از سیستم اطالعات مکاني است.
تعدادي از مطالعات وجود دارند که از اين سیستم براي
بررسي الگوي توزيع بیماري استفاده کردهاند .بهعنوانمثال،
احمدخاني و همکاران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه
و همبستگي پیرسون ،ارتباط بیماري تب مالت را با چهار
عامل اقلیمي طي سالهاي  2113تا  2182بررسي کردند.
يافتههايشان نشان داد میزان بروز بیماري با دما و سرعت
باد همبستگي مثبت و با پوشش گیاهي فصل زمستان و
بارش همبستگي منفي دارد] .[82پاکزاد و همکاران با
استفاده از شاخص گتیس-اورد بیان کردند که بیشترين
میزان بروز تب مالت در شهرستان کوهرنگ استان
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چهارمحال بختیاري مشاهده شده است .يافتههايشان نشان
داد حداکثر و حداقل میزان بروز در اواسط تابستان و اواسط
زمستان رخ ميدهد و الگوي توزيع بیماري در ايران
خوشهبنديشده است بهطوريکه در کوهستانها به ويژه در
شهرهاي نزديک رشتهکوه زاگرس شیوع بیشتري دارد .آنها
عدم بررسي پارامترهاي اکولوژيکي را از اصليترين
محدوديت تحقیقشان برشمردند] .[89آهنگرکاني و
همکاران به مطالعه بر روي بیماري لپتوسپیروز طي سال-
هاي  8913تا  8939پرداختند و دو روش رگرسیون وزندار
جغرافیايي و شبکه عصبي پرسپترون چنداليه را در
مدلسازي بیماري با يکديگر مقايسه کردند .آنها نشان
دادند که شبکه عصبي عملکرد بهتري نسبت به روش
رگرسیون دارد] .[84طبسي و آلشیخ بر روي مدلسازي
گسترش مکاني بیماري آنفلوانزاي فصلي با استفاده از شبیه-
سازي عاملمبنا کار کردند .آنها اين شبیهسازي را در 6
سناريوي مختلف اجرا کردند که اين سناريوها به صورت
تاثیرات اندازه جمعیت ،دوره نهفتگي بیماري ،دوره بیماري،
نرخ آلودگي و مکانهاي آلوده بر گسترش اين بیماري انجام
شد .آنها نشان دادند که در نظر گرفتن تأثیر مکانهاي
آلوده در گسترش بیماري ،باعث افزايش قابل توجه آلودگي
افراد در محیط ميشود] .[86محمدينیا و همکاران کارايي
کرنلهاي ثابت و انطباقي در رگرسیون وزندار جغرافیايي را
براي مدلسازي بیماري لپتوسپیروز در استان گیالن مقايسه
و ارزيابي کردند .از دو معیار نکويي برازش و خطاي میانگین
مربعات نیز براي ارزيابي استفاده کردند .نتايجشان حاکي از
آن بود که کرنل انطباقي و وزندهي زوج مربعي به ترتیب
نسبت به کرنل ثابت و وزندهي گوسین عملکرد بهتري
دارند] .[85بیرانوند و همکاران در مطالعهاي به نقش زمان
در تحلیل مکاني بیماريها در شهر تهران پرداختند .در
تحقیقشان روند مکاني مرگ و میر بیماري مبنا در مناطق
مختلف شهر تهران را با محوريت تغییر زمان در دوره بیست
ساله از  8972تا  8932مطالعه کردند .آنها با استفاده از
شاخص موران به شناسايي مناطق پرخطر پرداختند که
نتايجشان بر روي دوازده گروه مرگ و میر بیماري مبنا
نشان داد که هر گروه از بیماري به میزان متفاوتي با مکان
در ارتباط است .اين ارتباط ميتواند از خوشهاي بودن تا
پراکندگي متفاوت باشد .آنها بیان داشتند که در زمانهاي
مختلف و در مقیاسهاي مکاني متفاوت ،ارتباط بیماري با
مکان متفاوت است] .[87کفاش و آلشیخ خطر ايست قلبي

در اماکن عمومي پیترزبورگ ايالت پنسیلوانیا را در چارچوب
سیستمهاي اطالعات مکاني و الگوريتمهاي فراابتکاري بر
مبناي اطالعات زمینهاي پهنهبندي کردند .اطالعات زمینه-
اي بکار رفته در اين تحقیق شامل اطالعات پروفايل شخص
(وضعیت بیماري ،سن ،سیگاري بودن يا نبودن فرد) و
اطالعات محیطي (کاربري اراضي ،فاصله از بیمارستان،
وضعیت اقتصادي ،ارتفاع منطقه و موارد گزارش شده ايست
قلبي) بودند .آنها براي تعیین اماکن پرخطر از الگوريتم
هوش جمعي شامل  ACOو  PSOاستفاده کردند .نتايجشان
نشان داد که اطالعات زمینهاي شخص تأثیر فراواني بر بروز
ايست قلبي دارد به طوري که منجر به تغییر  31درصدي
در کالسهاي نقشههاي خروجي شده است].[81
انتظاري و همکاران به نمايش توزيع مکاني بیماري تب
مالت و تأثیر پارامترهاي جغرافیايي با همبستگي پیرسون
در استان چهارمحال و بختیاري طي سالهاي -2111
 2188پرداختند .يافتههايشان نشان داد ارتباط معناداري
بین دما ،بارش و رطوبت با میزان بروز تب مالت وجود
دارد] .[83جیا و همکاران به تحلیل مکاني بیماري تب
مالت با استفاده از شاخص موران در مغولستان داخلي
چین پرداختند و پي بردن که مناطق مرکزي و شرقي
مغولستان از مناطق اندمیک است] .[21عبدااليو و
همکاران به تحلیل مکاني و زماني روي بروسلوز با استفاده
از شاخص موران و تست )Ederer-Myer-Mantel (EMM
در آذربايجان طي سالهاي  8336-2113پرداختند.
يافتههايشان اين  86سال را به  9دوره  6ساله تقسیم کرد
میزان بیماري در دوره اول بیشتر در غرب و در دوره  2و
 9در شرق بیشتر بود].[28
تحقیقات زيادي در سرتاسر جهان بر روي بیماري تب
مالت انجام شده است که اکثراً به جنبههاي پزشکي و نوع
دامي آن پرداختهاند .همچنین تحقیقاتي به بررسي الگوي
بیماريها با استفاده از سیستم اطالعات مکاني پرداختند
که در آن از روشهايي نظیر شاخص گتیس-اورد ،شاخص
موران ،رگرسیون ،شبکههاي عصبي ،مدلسازي عامل مبنا و
غیره استفاده کردهاند .اين مطالعه از معدود مطالعاتي است
که در آن با استفاده از آماره اسکن مکاني و اسکن مکاني-
زماني عالوه بر بررسي مکاني به بررسي زماني تب مالت در
حاشیه درياي خزر طي سالهاي اخیر ميپردازيم .در اين
مقاله عالوه بر بررسي دو بعد مکان و زمان به طور مجزا،
اين دو بعد را به طور همزمان نیز بررسي ميکنیم.
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همچنین از شاخص موران نیز جهت شناسايي خوشههاي
مکاني استفاده کرديم تا نتايج حاصل از آماره اسکن فضايي
و موران محلي در قیاس با هم مورد ارزيابي قرار گیرند .در
نهايت به علت شرايط آب و هوايي متفاوت خطهي خزري
نسبت به ساير نقاط ايران ،تأثیر عوامل اکولوژيکي را بر
خوشهها در اين خطه بررسي کرديم.

 -3مواد و روشها
در اين بخش مشخصات منطقه مورد مطالعه و
دادههاي بکار رفته در اين تحقیق و نحوه اخذ آنها تشريح
شدهاند .در ادامه روشهاي تحلیلي استفاده شده در اين
پژوهش شامل شاخص موران و آماره اسکن فضايي شرح
داده شدهاند .همچنین فرآيند انجام اين تحقیق در شکل 8
نشان داده شده است.

 -1-3من قه مورد م ال ه
استانهاي حاشیه درياي خزر شامل گیالن ،مازندران و
گلستان به عنوان منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته
شدهاند (شکل  .)2اين استانها مربوط به زونهاي  93و
 41شمالي سیستم تصوير  UTMبا طول جغرافیايي 41
درجه و  94دقیقه تا  65درجه و  83دقیقه شرقي و عرض
جغرافیايي  96درجه و  45دقیقه تا  91درجه و  27دقیقه
شمالي هستند .طبق سرشماري سال  ،8936مجموع
جمعیت اين سه استان به بیش از  7511111نفر ميرسد
که مساحتي حدود  61111کیلومترمربع را ميپوشانند .با
توجه به موقعیت جغرافیايي و شرايط آب و هوايي ،اين
استانها داراي آب هواي معتدل و مرطوب هستند.

م ال ه م اهی بیماری و
تحلیل های مکانی
ان ا نو بیماری و من قه مورد م ال ه

م آوری داده های بیماری
و پارام رهای محی ی
پی

پردازش داده ها

بررسی ال وی زمانی سا نه،

لی و ماهانه

بررسی ال وی توزی مکانی

خیر

پایان

آیا توزی خوشه ای است

بله

کش

کش

خوشه های مکانی

خوشه های مکانی-زمانی

ت یین تا یر عوامل محی ی

بح

و ن ی ه گیری

شکل  -8روندنماي روش تحقیق
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شکل -2استانهاي شمالي ايران به تفکیک شهرستان به عنوان
منطقه مورد مطالعه

 -2-3م آوری و آمادهسازی داده
در اين تحقیق دادههاي مربوط به وقوع بیماري،
دادههاي جمعیتي و متغیرهاي اکولوژيکي مورد استفاده
قرار گرفتند .دادهها از منابع مختلفي جمعآوري شدهاند.
دادههاي مربوط به سرشماري از مرکز آمار ايران بدست
آمدهاند .دادههاي مربوط به وقوع بیماري تب مالت شامل
 5136مورد بیمار بود که به تفکیک هر شهرستان به
صورت ماهانه طي دورهاي  1ساله از ابتداي سال  8911تا
انتهاي  8936از وزارت بهداشت کشور اخذ شد .سپس
میزان شیوع ساالنه بیماري هر شهرستان محاسبه گرديد
که برابراست با نسبت تعداد بیماران بر کل افراد جامعه در
زمان مشخص ،که معموالً اين میزان در هر  811هزار نفر
بیان ميشود .شکل  9متوسط میزان بروز ساالنه هر
شهرستان را نشان ميدهد.

شکل  -9متوسط بروز ساالنه تب مالت (در  811هزار نفر) در سالهاي
8911-36

براي تولید نقشههاي ارتفاعي ،شیب و جهت شیب از
 DEMتصاوير ماهوارهاي  SRTMبا قدرت تفکیک  91متر
استفاده گرديد .از  NDVIتصاوير ماهواره  MODISبا قدرت
تفکیک  261متر براي دستيابي به داده پوشش گیاهي
استفاده شد .اطالعات متوسط دما هوا ،حداکثر دما ،حداقل دما،
تعداد روزهاي يخبندان ،رطوبت ،بارش ،تبخیر و سرعت باد
بهصورت ماهانه از سازمان هواشناسي ايران جمعآوري شدند.

 -3-3تحلیلهای زمینآمار
در مطالعات محیطي اغلب با دادههايي سروکار داريم
که مستقل از يکديگر نميباشند و به نوعي وابستگي آنها
ناشي از مکان قرار گرفتن دادهها در فضاي مورد مطالعه
است .از طرفي فرض اصلي بیشتر روشهاي آماري معمول
بر اساس استقالل دادهها ميباشد ،لذا روشهاي آماري
معمول روش مناسبي براي بررسي چنین دادههايي نیست؛
بنابراين روشهاي زمینآمار به عنوان گزينهاي مناسب در
تحلیل چنین دادههايي ميتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
در ادامه به تشريح تحلیلهاي زمینآماري که در اين
تحقیق استفادهشدهاند ميپردازيم.
 -1-3-3شاخص موران
اين شاخص از ابزارهاي بررسي خودهمبستگي مکاني
است .شاخص موران بین  -8تا  +8محاسبه ميشود.
چنانچه مقدار شاخص موران بزرگتر از صفر باشد
خودهمبستگي مکاني مثبت ،اگر کمتر از صفر باشد
خودهمبستگي مکاني منفي و اگر نزديک به صفر باشد به
معني عدم وجود خودهمبستگي مکاني خواهد بود .هر چه
مقدار عددي اين ضريب بیشتر باشد بیانگر تجمع زياد و
هرچه پايینتر باشد بیانگر پراکندگي است .مقدار شاخص
موران از معادله ( )8محاسبه ميشود].[22

اس

()8

∑N
i=1(Zi) 2

)Zi = (Xi − X
)Zj = (Xj − X

که در اين رابطه  Xiو  Xjتعداد وقوع در iامین و jامین
چندضلعي X ،متوسط تعداد وقوع در چندضلعيهاN ،
تعداد کل و  Wijوزن مکاني میان موارد  iو  jاست .در
حالت کلي زماني که دو چندضلعي همسايه باشند وزنشان
برابر يک و در غیر اين صورت برابر صفر است .همچنین
معیار وزندهي ميتواند به صورت ماتريس وزن ،فاصله
مراکز چندضلعيها ،طول مرز مشترک و يا ترکیب طول
مرز مشترک و فاصله چندضلعيها نیز تعريف شود.
 -2-3-3آماره اسکن ضایی
در اين تحقیق دادهها در سطح شهرستان به صورت
دادههاي پلیگوني بود .به منظور شناسايي مناطقي که نرخ
بروز بیماري در آنجا با توجه به جمعیت تحت خطر بهطور
قابل مالحظهاي بیشتر از ساير مناطق است از آماره اسکن
فضايي که در نرمافزار  SaTScanتعبیه شده است استفاده
گرديد .در اين روش سه مجموعه داده شامل تعداد موارد
بیماري در هر شهرستان ،جمعیت هر شهرستان و
مختصات تقريبي مراکز سطح شهرستانها مورد استفاده
قرار ميگیرند .اين روش ميتواند جهت شناسايي خوشه-
هاي بیماري هم براي دادههاي نقطهاي و هم براي داده-
هاي پلیگوني بکار رود .همانطور که در شکل  4نشان
داده شده است ،روش کار بدين صورت است که يک پنجره
استوانهاي با قاعده دايروي مکاني و ارتفاع زماني از تمامي
مراکز سطح شهرستانها عبور ميکند .براي هر دايره شعاع
آن از صفر تا مقدار اختیاري (معموالً  61درصد جمعیت
تحت خطر) به طور پیوسته افزايش پیدا ميکند .سپس
متناسب با جمعیت هر منطقه تعداد بیمار مورد انتظار آن
را محاسبه ميکند .نسبت تعداد موارد بیماري مشاهده
شده به موارد مورد انتظار نمايانگر معنيدار بودن يا نبودن
آن خوشه خواهد بود .در مقايسه با ساير روشهاي
شناسايي خوشه ،اين روش نوين ويژگيهاي ممتازي دارد
که عبارتند از امکان آنالیزهاي مکاني ،زماني و مکاني-
زماني با قابلیت تعريف بازههاي زماني ،درنظر گرفتن روش
کشف خوشه با توجه به ذات و توزيع بیماري همچون
پواسون (براي توزيعهاي يکنواخت) ،گوسین و برنولي و
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N
∑N
i=1 ∑j=1 Wij Zi Zj

×

N
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i=1 ∑j=1 Wij

=I
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ت داد بیمار

نحوه جمعآوري دادهها (نقطهاي ،پلیگوني) ،ارائه خوشه-
هاي ثانويه و ارزيابي سطح اطمینان آنها با شبیهسازي
مونتکارلو و همچنین مرتب نمودن آنها با توجه به
اهمیتشان در سطح منطقه و ساير موارد ،آن را کامال از
روشهاي ديگر متمايز کرده است و امروزه ميتواند به طور
گسترده در شناسايي و آنالیز خوشههاي بیماريهاي
مختلف استفاده شود.[29].

مالت در شمال ايران طي مدت مورد مطالعه با داشتن
 Z-score= 4/52و  P-value>1/18توزيعي کالسهبندي
شده دارد و الگوي آن تصادفي يا يکنواخت نیست .جزئیات
موران عمومي به تفکیک هر سال در جدول  8آمده است.

زمس ان

( )

بهار
پاییز
تابس ان

شکل  -4پنجره متحرک مکاني-زماني در روش آماره اسکن فضايي ][29

(ج)

 -4ن ایج

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389
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1388

توزيع زماني بیماري در شکل  6نشان داده شده است.
در شکل  6الف ،ابتدا شاهد روند صعودي هستیم و تا ماه
تیر که با  315بیمار ،پیک ماهانه بیماري نیز هست ادامه
مييابد .سپس بیماري روند کاهشي پیدا ميکند و اين
روند به طور پیوسته ادامه پیدا ميکند تا در ماه دي با
 961بیمار به مقدار کمینه ميرسد .ماههاي ارديبهشت،
خرداد ،تیر و مرداد با داشتن درمجموع  9935بیمار ،از
مستعدترين ماهها براي بروز بیماري هستند .فصل تابستان
و بهار با داشتن به ترتیب  %94و  %92از بیماران،
مستعدترين فصول براي بروز بیماري هستند .در شکل 6ج
روند ساالنه بیماري قابلمشاهده است .در طول سالهاي
مورد مطالعه ،بیماري روند کاهشي نداشته است .سال
 8932با داشتن  8874بیمار ،پر بیمارترين سال بود.
 Global Moran’s Iبر روي بروز ساالنه شهرستانها و
همچنین بر روي متوسط بروز ساالنه شهرستانها طي
سالهاي  8911-36انجام گرفت .خروجي Global
 Moran’s Iبر روي متوسط بروز ساالنه در شکل  5نشان
داده شده است .اين شکل بیان ميکند که بیماري تب

ت داد بیمار

1400
1200
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800
600
400
200
0

شکل  -6تعداد بیمار تب مالت در سالهاي  .8911-36الف) ماهانه
ب) فصلي ج) ساالنه

شکل -5خروجي  Global Moran’s Iبر روي تب مالت طي سالهاي
8911-36

8911
8913
8931
8938
8932
8939
8934
8936

1/69
1/92
1/96
1/97
1/26
1/24
1/97
1/85

11-36

خوشهاي

1

4/52

1/49

در  ،Local Moran’s Iشهرهاي مینودشت ،کردکوي،
بندر گز و گلوگاه بهعنوان مناطق  ،high – highشهرهاي
الهیجان ،آستانه اشرفیه و رشت با عنوان  low – lowو
شهر شفت با عنوان  high – lowشناسايي شد (شکل .)7

شکل  -7کشف خوشههاي مکاني با

استفاده از Local Moran’s I

در آماره اسکن مکاني  81کالس کشف شد (شکل .)1
کالس اول شامل تمام شهرهاي استان گلستان به همراه
شهرهاي گلوگاه ،بهشهر ،نکا و ساري از مازندران با خطر
نسبي  ،2/11کالس دوم شامل شهرهاي گالیکش،
مینودشت ،آزادشهر ،رامیان و عليآباد که همگي در استان
گلستان ميباشند با خطر نسبي  ،9/25کالس سوم شامل
بندر ترکمن ،کردکوي ،بندر گز ،گلوگاه ،بهشهر و نکا با
خطر نسبي  ،2/79کالس چهارم تنها شامل شهر مراوهتپه
در استان گلستان ميباشد با خطر نسبي  ،6/98کالس
پنجم در استان مازندران قرار دارد شامل شهرهاي نور،
نوشهر ،چالوس ،عباسآباد ،تنکابن و رامسر با خطر نسبي
 ،8/76کالس ششم نیز در مازندران قرار دارد شامل
شهرهاي عباسآباد ،چالوس ،تنکابن و رامسر با خطر نسبي
 ،8/74کالس هفتم تنها کالسي است که در استان گیالن
قرار گرفته که تنها شامل شهر شفت با خطر نسبي 2/31
ميباشد .کالسهاي هشتم ،نهم و دهم در استان مازندران

اس

نوع توزيع

P-value
1
1
1
1
1/119
1/116
1
1/163

Z-score
6/71
9/46
9/18
4/19
2/38
2/11
4/81
8/13

خوشهاي
خوشهاي
خوشهاي
خوشهاي
خوشهاي
خوشهاي
خوشهاي
تصادفي

شاخص

سال

شکل  -1خوشههاي آماره اسکن مکاني

SaTScan

جدول  -2جزئیات خوشههاي اسکن مکاني  SaTScanطي سالهاي
8911-36
خطر
نسبي

مورد انتظار

مشاهدهشده

P-value

شماره
کالس

2/11
9/25
2/79
6/98
8/76
8/74
2/31
2/63
2/81
8/47

2483/93
484/81
471/14
64/63
511/85
955/38
41/67
58/67
811/16
468/54

4827
8817
8847
211
319
584
893
867
226
546

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
2
9
4
6
5
7
1
3
81

در آماره اسکن مکاني-زماني  4کالس کشف شد (شکل
 .)3کالس اول همان کالس اول شناساييشده در آماره
اسکن مکاني است در بازه زماني  38/8/8تا  36/5/98با
خطر نسبي  ،9/83کالس دوم همان کالس پنجم در آماره
مکاني است در بازه زماني  13/8/8تا  32/3/91با خطر
 ،2/41کالس سوم همان کالس هفتم آماره مکاني است که
تنها شامل شهر شفت است در بازه  13/8/8تا  39/6/98با
خطر  ،9/93کالس چهارم شهر املش با خطر نسبي 5/45
در بازه زماني  36/8/8تا  36/81/91کشف شد .جزئیات
آماره اسکن مکاني-زماني در جدول  9آمده است.

شکل  -3خوشههاي آماره اسکن مکاني-زماني

SaTScan
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جدول  -8نتايج  Global Moran’s Iدر تعیین الگوي توزيع تب مالت
()8911-36

واقع شدهاند که به ترتیب سوادکوه با خطر  ،2/63نور با
 2/81و ساري با خطر نسبي  8/47ميباشند .جزئیات
آماره اسکن مکاني در جدول  2آمده است.
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جدول  -9جزئیات خوشههاي اسکن مکاني-زماني  SaTScanطي سالهاي 8911-36
خطر نسبي

مورد انتظار

مشاهدهشده

P-value

پايان

شروع

شماره کالس

9/83
2/41
9/93
5/45

8258/17
445/65
25/25
9/79

2155
318
11
24

1
1
1
1

36/5/98
32/3/91
39/6/98
36/81/91

38/8/8
13/8/8
13/8/8
36/8/8

8
2
9
4

همبستگي اسپیرمن بین متوسط بروز ساالنه
شهرستانها با متغیرهاي محیطي انجام گرفت که جزئیات
آن در جدول  4آمده است .ضريب اسپیرمن مقداري بین
 -8تا  +8دارد که هرچه اين مقدار به  +8نزديکتر باشد
نشاندهنده همبستگي قوي و مثبت و هرچه به -8
نزديکتر باشد به معني همبستگي قوي و منفي و هرچه به
صفر نزديکتر باشد بیانکننده عدم وجود همبستگي بین
دو متغیر است .اسپیرمن نشان داد که همبستگي مثبتي

بین بروز بیماري با میزان تبخیر ،ارتفاع و متوسط دما با
سطح اطمینان  %33و با جهت شیب سطح زمین و
حداکثر دما با سطح اطمینان  %36وجود دارد .عالوه بر
اين ،بین بروز بیماري با بارش و رطوبت با سطح اطمینان
 %33و با پوشش گیاهي با سطح اطمینان  %36ارتباط
منفي وجود دارد (جدول  .)4ارتباط معناداري بین بروز
بیماري با ساير پارامترها شامل حداقل دما ،تعداد روزهاي
يخبندان ،سرعت باد و شیب سطح زمین مشاهده نشد.

جدول  -4ضرايب همبستگي اسپیرمن بین متوسط بروز ساالنه بیماري تب مالت با متغیرهاي محیطي
پوشش گیاهي

جهت شیب

ارتفاع

تبخیر

رطوبت

بارش

حداکثر دما

متوسط دما

-1/947
1/185

1/622
1/18

1/957
1

1/567
1

-1/693
1

-1/596
1/115

1/93
1/128

1/998
1

 -5بح
اين مطالعه به بررسي همهگیرشناسي مکاني و مکاني-
زماني تب مالت و تعیین تأثیر پارامترهاي اکولوژيکي بر آن
در شمال ايران پرداخت .بصري سازي الگوهاي مکاني و
شناسايي زمانهاي بحراني به تصمیمگیران حوزه بهداشت
عمومي در اولويتگذاري در تخصیص بودجه ،کارکنان و
تجهیزات کمک ميکند .البته با بصري سازي به تنهايي
نميتوان مشخص کرد که در چه مکانهايي بیماري بهطور
غیرعادي بیش از ساير مناطق است .بايد به اين نکته توجه
داشت که در بصريسازي و انجام تحلیلها اثر جمعیت نیز
در نظر گرفته شود.
تب مالت يکي از شايعترين بیماريهاي زئونوزي در
ايران است .با وجود افزايش و بهبود خدمات پزشکي در
سالهاي اخیر اما  5136مورد بیمار در طول دوره مطالعه
در شمال ايران گزارش شده است که شهرستان مراوهتپه با
متوسط بروز  51/61در  811هزار نفر پرخطرترين منطقه
بود (شکل  .)9پاکزاد و همکاران متوسط میزان بروز را در
ايران  91/57اعالم کردند].[89
همانطور که در شکل  6نشان داده شده است از تعداد
بیماران در سالهاي اخیر کاسته نشده است .عالوه بر اين
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با حرکت از ماههاي سرد زمستان به سمت ماههاي گرمتر
در فصل بهار و تابستان تعداد بیماران افزايش مييابد
بهطوريکه در ماه تیر به اوج خود ميرسد .در مطالعه
کثیري و همکاران شايعترين ماههاي بروز بیماري مي و
جوالي و کمترين در دسامبر بود] .[24در مطالعه مرادي
در استان کردستان بیشترين ماه بروز فروردين ()%82/88
و ارديبهشت ( )%88/3و کمترين در آبان ( )%4/1بود
همچنین در مطالعهي آنها  %59موارد بیماري در نیمه
اول سال و  %27در نیمه دوم سال گزارش شد] .[26در
مطالعه پاکزاد و همکاران میزان بروز از اوايل بهار تا اواسط
تابستان افزايش مييابد و سپس رو به کاهش ميرود تا در
اوايل زمستان به حداقل خود ميرسد] .[89در مطالعه
احمدخاني و همکاران بیماري از ماه بهمن يک روند
صعودي را آغاز ميکند تا در خرداد به اوج خود ميرسد
سپس تا آخر سال روند نزولي خواهد داشت .اين الگوي
فصلي در مطالعات ديگري نیز گزارش شده است .از طرفي
نتايج نشان داد که میزان بروز با دما و تبخیر همبستگي
مثبت و با بارش همبستگي منفي دارد که مطابق با
يافتههاي احمدخاني و همکاران نیز هست] .[82اين
ميتواند توجیهي براي افزايش تعداد بیماران در فصل بهار

اس

 -6ن ی هگیری
از يافتههاي اين تحقیق ميتوان نتیجه گرفت که در
شمال ايران اول استان گلستان دوم مازندران و سوم گیالن
تحت خطر بیماري تب مالت قرار داشتند .اين بیماري در
فصل بهار و تابستان در مناطق کوهستاني که آبوهواي
گرم و خشک دارند بیشتر است .اين اطالعات ميتواند
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و تابستان باشد .از ديگر سو نرخ باالي بیماري در بهار و
تابستان ميتواند مربوط به زايمان دامها و احتمال بیشتر
تماس با ترشحات زايمان و مصرف لبنیات غیرپاستوريزه
باشد که احتمال بروسلوز پاتوژن را افزايش ميدهد.
تحلیلهاي مکاني بیماري تب مالت نشان داد که اين
بیماري ماهیت مکاني داشته و به صورت خوشهاي در
پهنهي شمال ايران توزيع شده است .تحقیقات پیشین نیز
خوشهاي بودن توزيع بیماري تب مالت در ايران و ساير
نقاط جهان را نشان ميدهند] .[89شاخص موران 9
شهرستان در استان گلستان 8 ،شهرستان در مازندران و 8
شهرستان در گیالن را به عنوان نقاط داغ بیماري
شناسايي کرد (شکل  .)7شهرستان شناساييشده در
مازندران در همسايگي گلستان قرار دارد که ميتواند متأثر
از استان گلستان باشد .تنها استان گیالن داراي مناطق
کمخطر بود بهطوريکه  9شهرستان همسايه در استان
گیالن بهعنوان مناطق کمخطر شناسايي شدند .جالب
توجه است که شهرستان شفت با اينکه در همسايگي
مناطق کمخطر واقع شده اما از مناطق داغ بیماري است
جهت علتيابي اين موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر و در
نظر گرفتن ساير عوامل نظیر پارامترهاي اجتماعي،
اقتصادي ،جمعیت دام منطقه ،سطح سواد و فرهنگ مردم
منطقه و  ...هستیم.
همانطور که در شکل  1نشان داده شده است استان-
هاي گلستان و مازندران در مقايسه با استان گیالن بیشتر
تحت خطر اين بیماري قرار دارند بهطوريکه اکثر خوشه-
هاي کشفشده در اين دو استان قرار داشتند .نتايج اسکن
مکاني خوشههاي کشفشده در موران محلي را تائید
ميکند .بهعالوه اينکه اسکن مکاني توانسته خوشههاي
بیشتري را در گلستان و مازندران شناسايي کند .تنها
شهرستاني که در استان گیالن به عنوان نقطه داغ
شناسايي شد همان شفت بود که در موران محلي
شناسايي شده بود .اولین خوشه شناساييشده در اسکن
مکاني شامل تمام شهرستانهاي استان گلستان ،همچنین
 4خوشه اول شناساييشده مربوط به استان گلستان است.
با توجه به نتايج ميتوان اذعان داشت هرچه از غرب ناحیه
خزري به سمت شرق حرکت ميکنیم میزان بروز بیماري
افزايش مييابد.
ايجاد هر خوشه مکاني وابستگي اجتنابناپذيري به
زمان تشکیل آن دارد که با بررسي زمان اطالعات

ارزشمندي حاصل ميشود .اسکن مکاني-زماني نشان
ميدهد که میزان بروز بیماري در کدام مناطق و در چه
زمانهايي از مقدار مورد انتظار بیشتر بوده است .اسکن
مکاني-زماني نشان داد که از سال  8938تا  8936استان
گلستان منطقه شايع تب مالت بود .در سال  8913دو
خوشه که يکي در استان مازندران و ديگري در استان
گیالن قرار دارد همزمان شروع به شکلگیري ميکنند و
مدت زمان تقريباً يکساني را تا سال  8939دارند .اسکن
مکاني نیز اين مناطقي را که در اسکن مکاني-زماني
شناسايي شدند را تائید ميکند .خوشه جديدي از بیماري
تب مالت در شهرستان املش استان گیالن در سال آخر
مطالعه يعني  8936ايجاد شد .اين شهرستان در مرز
گیالن و مازندران قرار دارد و ميتواند متأثر از نقاط داغ
استان مازندران باشد .پس بايد به اين نکته توجه کرد که
بااينکه استان گیالن در طول مدت مطالعه کمتر تحت
خطر بیماري تب مالت قرار داشت اما ممکن است اين
بیماري از استان همسايه وارد اين استان شود و اين استان
را نیز درگیر کند پس بايد اقدامات بهداشتي الزم در اين
خصوص انجام شود.
نتايج اسپیرمن نشان داد بین بروز بیماري و پوشش
گیاهي همبستگي منفي برقرار است .احمدخاني و همکاران
نیز در مطالعهشان بیان کردند که بین بروز بیماري با
پوشش گیاهي در فصل زمستان همبستگي منفي وجود
دارد] .[82يافتههاي ما نشان داد بروز بیماري با ارتفاع و
جهت شیب همبستگي مثبت دارد؛ که اين ميتواند به علت
قرار داشتن چراگاههاي مناسب دام در دامنه کوهها باشد.
پاکزاد و همکاران نیز در مطالعهاي که روي تب مالت در
ايران داشتند بیان کردند که اين بیماري در مناطق
کوهستاني بهخصوص شهرهاي نزديک به رشتهکوه زاگرس
بیشتر است] .[89همچنین احمدخاني و همکاران نیز بیان
کردند بیماري با ارتفاع همبستگي مثبت دارد].[82

سپاس زاری
،نويسندگان از جناب آقاي دکتر محمدرضا شیرزادي
مسئول مرکز کنترل و پیشگیري بیماريهاي واگیر وزارت
بهداشت جهت در اختیار گذاشتن دادههاي بیماري تب
. کمال تشکر و قدرداني را دارند،مالت

جهت استراتژي کنترل و اقدامات پیشگیرانه مورد استفاده
.مديران و تصمیمگیران حوزه سالمت عمومي قرار گیرد
همچنین افزايش آگاهي مردم مناطق تحت خطر ميتواند
.گام مؤثري در پیشگیري بیماري تب مالت باشد
از محدوديتها و چالشهاي اين تحقیق ميتوان به
کارآمد نبودن سیستم ثبت کشور اشاره کرد که ممکن
است برخي بیماران ثبت نشوند يا اطالعاتشان غیرقابل
اعتماد باشد و يا برخي بیماريشان تشخیص داده نشود يا
 ازآنجاييکه توزيع خطاها در.بهاشتباه تشخیص داده شوند
سر اسر منطقه مورد مطالعه يکسان است در اين تحقیق از
 دادههايي که در دسترس، از طرفي.آن چشمپوشي گرديد
نويسندگان اين مطالعه قرار داشت در سطح شهرستان بود
که اگر تحلیلها در واحد مکاني کوچکتري انجام شود
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