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چکیده
لیشمانیوز جلدي (سالک پوستي) يک بیماري انگلي و بومي است که توسط نیش پشه خاکي ماده انتقال مييابد .اين بیماري در
خاورمیانه و سراسر جهان مشکلي اساسي براي سالمت جامعه ايجاد نموده و خسارتهاي اجتماعي و اقتصادي بسیاري را به کشورها
تحمیل کرده است .گسترش اين بیماري بهشدت به پارامترهاي مکاني ،تعامالت فضايي و زيستمحیطي ناقلین (پشه خاکي) ،میزبانها
(انسان) ،مخازن (جونده صحرائي) و محیط طبیعي وابسته است .ناهمگوني در اين تعامالت ،معموالً مانع از مدلسازي دقیق اين بیماري
براي اتخاذ مراقبتهاي پیشگیرانه در مناطق مستعد بیماري شده است .مدلسازي عاملمبنا ( )ABMميتواند به عنوان يک فناوري نوين
براي مطالعه اين رفتارها و شبیهسازي گسترش بیماري و تعامالت پیچیده استفاده شود .از تواناييهاي سیستمهاي اطالعات مکاني ()GIS
نیز ميتوان جهت تسهیل در گردآوري ،تحلیل و نمايش اطالعات بیماري استفاده کرد .از اينرو ،مشارکت اين مقاله ،ترکیب  ABM ،GISو
يک مدل همهگیر و بهبوديافته  SEIRدر راستاي کشف الگوي گسترش بیماري سالک پوستي است .جهت ارزيابي مدل پیشنهادي ،از
دادههاي شهرستان مراوهتپه در استان گلستان که يکي از نواحي آلوده اين بیماري در کشور ايران بهشمار ميرود ،استفاده گشت .با
استفاده از شبیهسازيها و نماهاي انجامشده در اين پژوهش ،نتايج مدل پیشنهادي نشان داد که چگونه بیماري سالک پوستي ميتواند در
بخشهاي مختلف منطقه مورد مطالعه با شرايط زيستمحیطي و اجتماعي متفاوت ،گسترش يابد .يافتههاي اين تحقیق بیانگر آن است
که گسترش بیماري بیشتر در نواحي خشک و کم ارتفاع ،مجاور رودخانهها و مناطق پرجمعیت اتفاق ميافتد .محدود نمودن فعالیت
انسانها در روستاها ميتواند باعث کاهش شدت آلودگي گردد .به عالوه ،نتايج نشان داد که گسترش زماني اين بیماري نیز داراي الگوي
خاصي است؛ بهطوري که بیشترين موارد بروز بیماري در نیمه دوم سال رخ ميدهد .اين يافته ميتواند به دلیل وجود دوره نهفتگي براي
اين بیماري و عدم فعالیت پشه هاي خاکي در فصول سرد سال باشد .در نتیجه ،با استفاده از الگوهاي بهدست آمده ،ميتوان رفتارهاي
کنترلي را در راستاي پیشگیري از اين بیماري اجرا نموده و تأثیر هريک را بهدست آورد .از اين رو ،با ارائه تصويري از نحوه انتشار اين
بیماري و انجام سناريوهاي متفاوت ،میزان تأثیرگذاري اقدامات کنترلي در کاهش و کنترل بیماري ،نمايش داده شد .اين پژوهش ميتواند
منجر به فهم بهتر پويايي گسترش بیماريهاي همهگیر و اتخاذ تصمیمات بهتر جهت پیشگیري و کنترل آنها گردد.
واژگان کلیدی :مدلسازي عاملمبنا ،بیماري سالک،

سیستم اطالعات مکاني ،مدل SEIR

 نويسنده رابط
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توسعه روشی عاملمبنا برای شبیهسازی گسترش مکانی زمانی بیماری

توسعه روشي عاملمبنا براي شبیهسازي گسترش مکاني زماني بیماري ...

 -1مقدمه
سه مؤلفه تأثیرگذار در مطالعه بیماريهاي همهگیر
همچون سالک پوستي :مکان ،زمان و افراد درگیر بیماري
هستند ] .[7بنابراين مديريت بهینه سالمت ،نیازمند
شناخت و تعیین عوامل بیماريزا و نحوه انتشار مکاني-
زماني آنها در محیط است .آگاهي از الگوي گسترش
مکاني بیماري و مناطق در معرض خطر آن ،از پیشنیاز-
هاي اساسي در تصمیمگیريهاي مديريتي و برنامهريزي
براي نظام سالمت هر کشور است .اطالعات مکاني و نحوه
گسترش بیماري ميتوانند به عنوان منبعي مهم توسط
پژوهشگران جهت تدوين و آزمون فرضیات مرتبط با
مسائل سالمت قرار گیرند .با ارائه سیستمي که با استفاده
از آن شیوع بیماري قابل پیشبیني باشد ،ميتوان با يک
سري اقدامات پیشگیرانه از آن جلوگیري نمود ].[2
بیماري سالک 7توسط انگل تک ياخته لیشمانیا ايجاد
ميشود و قربانیان آن داراي شرايط زندگي همچون :فقر،
سوءتغذيه ،قحطي ،بيسوادي و مهاجرت هستند .اين
بیماري سه شکل اصلي با تظاهرات بالیني متفاوت را دارد
که سالک پوستي 2رايجترين نوع آن است .سالک پوستي
توسط گزش نیش پشه خاکي ماده از جنس فلبوتوموس
پاپاتاسي 3انتقال مييابد و بهعنوان يک بیماري مشترک
بین انسان و دام 4که مخزن اصلي 5آن موش صحرايي
است ،شناخته ميشود .هیچ واکسن يا دارويي براي
پیشگیري از بیماري در دسترس نميباشد .اگرچه اين
بیماري به وسیله کاهش ارتباط با پشهخاکيهاي ناقل6
بیماري با استفاده از اتخاذ رفتارهاي پیشگیرانه ،قابل
درمان و کنترل است ولي در اکثر کشورهاي در حال
توسعه که انجام اين رفتارهاي پیشگیرانه مشکل و تا
حدودي غیر ممکن است ،ميتواند به عنوان خطري
اساسي براي سالمت آن جوامع تلقي گردد ].[3
طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت ،1در هر سال
حدود  7،5الي  2میلیون نفر از نمونههاي جديد سالک
پوستي در سرتاسر جهان رخ ميدهند ] .[4در میان اين
1 Leishmaniasis
)2 Cutaneous Leishmaniasis (CL
3 Phlebotomus papatasi
4 Zoonotic
5 Main Reservoir
6 Vector
)7 World Health Organization (WHO
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نمونهها حدود  39درصد آنها در کشورهاي ايران ،سوريه،
عربستان سعودي ،افغانستان ،الجزاير ،پرو و برزيل اتفاق
افتاده است ] .[3اين بیماري پرتکرارترين بیماري منتقله8
در کشور ايران با میانگین بیش از  22هزار نمونه در دهه
گذشته است .میزان بروز اين بیماري در ايران  28در 799
هزار نفر جمعیت تخمین زده ميشود ].[5
توزيع مکاني سالک پوستي به حدود جغرافیايي ناقلین،
مخازن و اولويتهاي رفتاري آنها بستگي دارد .نمونه-
برداري از پشهها و تخمین تعداد مخازن اين بیماري،
فرايندي هزينهبر و زمانبر است .پراکندگي پشههاي خاکي
و مخازن آن و به تبع آن توزيع مکاني سالک پوستي مي-
تواند تحت تأثیر پارامترهاي محیطي قرار گیرد ] .[6محیط
و تغییرات بشرساخت مانند رشد سريع شهرها ،توسعه
پروژههاي جديد از جمله :ساخت جادهها ،معدنکاري،
کشاورزي ،توسعه جنگلداري ،فعالیتهاي نظامي و بدتر-
شدن شرايط اقتصادي و اجتماعي در حومه شهرستانها
منجر به گسترش اين بیماري ميشود ] .[1بنابراين ،مدل-
سازي گسترش بیماري سالک پوستي بايد شامل پارامتر-
هاي محیطي متفاوت و تعامالت بین پشههاي خاکي،
جوندگان ،انسانها و محیط باشد.
روشهاي محاسباتي و رياضیاتي بسیاري براي مدل-
سازي و کنترل بیماريها استفاده شدهاند ] [3،8ولي در
اغلب آنها ناهمگوني مکاني و زماني گسترش بیماري در
نظر گرفته نشده است .اين ناهمگوني را ميتوان در مدل-
هاي عاملمبنا 3به کار گرفت ] .[79مدلهاي عاملمبنا
انعطاف و توانايي بااليي را براي نمايش پديدههاي پیچیده
دارند و در فرايندهايي که در آن پويايي بیماري مالک
است ،موفق عمل ميکنند .در اين نوع شبیهسازي به-
منظور تعريف الگوهاي زيستي ناقلین و مخازن اين بیماري
و تعريف راهبردهاي 79کنترلي ،روشهاي تجزيه و تحلیل
مکاني ميتوانند بهکار گرفته شوند .بنابراين ،يک روش
همهگیرشناسي مکاني ،ميتواند با استفاده از مدلسازي
عاملمبنا ،گسترش اين بیماري را تحلیل و ارزيابي کند.
بنابراين هدف اصلي اين پژوهش ،ادغام مدلي عاملمبنا با
72
سیستمهاي اطالعات مکاني 77و مدل همهگیر SEIR
8 Vector-borne Diseases
)9 Agent Based Models (ABM
11 Strategies
11 Geospatial Information Systems
12 Susceptible-Exposed-Infected-Recovered

اس

1 Endemic
2 Host
3 Risk Maps

4 Barhoumi
5 Garni
)6 Remote Sensing (RS

 -2پیشینه تحقیق
بهمنظور کنترل بیماري سالک ،مطالعات همه-
گیرشناسي بسیاري در ايران انجام شده است ولي در اکثر
آنها به جنبههاي مکاني گسترش بیماري توجه نشده
است و فقط به مطالعه ناقلین ،مخازن و میزبانان 2اين
بیماري پرداخته شده است ]. [77،72
اخیراً استفاده از سیستمهاي اطالعات مکاني ،نقش
مهم مکان را در گسترش سالک برجستهتر کرده است.
سیستمهاي اطالعات مکاني براي تعريف الگوهاي جديد
همهگیري اين بیماري ،مکرراً با روشهاي آماري و آنالیز-
هاي خوشهاي ترکیب شدهاند ] . [73،74بعالوه ،براي
ايجاد نقشههاي آسیبپذيري 3بیماري سالک ،در تحقیقات
بسیاري از آنالیزهاي مکاني استفاده شده است ].[75،76
در سال  7381میرزازاده و همکاران روند گسترش
کانونهاي پرخطر سالک پوستي را در شهر کرمان با
استفاده از  GISبررسي کردند و به اين نتیجه رسیدند که
کانونهاي اصلي اين بیماري در قسمت شرقي و مرکزي
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جهت تحلیل و ارزيابي گسترش بیماري سالک در يک
محیط آندمیک( 7بومي) اين بیماري است .بهمنظور نمايش
مکان عاملها و همچنین نحوه جابجايي آنها در فضا از
محیط  GISاستفاده شده است .در نتیجه ميتوان نحوه
گسترش مکاني و زماني بیماري را به کمک تعامل عاملها
با يکديگر و محیطشان بدست آورد .منطقه مورد مطالعه
نیز شهرستان مراوهتپه واقع در شمال شرقي استان
گلستان که يکي از مناطق بومي سالک در ايران ميباشد،
در نظر گرفته شده است.
در ادامه اين نوشتار به قسمتهاي زير پرداخته مي-
شود :در بخش دوم ،مطالعاتي که در آنها از  GISو ABM
جهت مدلسازي بیماريها استفاده شده است ،بررسي
ميشوند .در بخش سوم ،منطقه مورد مطالعه بهطور
مختصر معرفي ميشود .در بخش چهارم ،طراحي و پیاده-
سازي مدل پیشنهادي بیان خواهد شد .در بخش پنجم،
خروجيهاي مدلسازي ارائه ميشوند .بخش ششم ،مراحل
ارزيابي مدل را معرفي ميکند و سرانجام در بخش آخر،
نتايج و پیشنهادات براي کارهاي آينده بیان ميگردند.

شهر همچنان فعال بوده و کانونهاي جديدي در مناطق
ديگري نیز در حال شکلگیري است؛ بهعالوه ،عوامل خطر
زيستمحیطي نیز مربوط به زمینهاي باير ،معابر خاکي و
بافت قديمي شهري است ].[71
بیاتاني و صادقي در سال  7337عوامل محیطي مؤثر
بر سالک پوستي را با استفاده از سیستمهاي اطالعات
مکاني تحلیل کردند و نشان دادند که اولويتبندي عوامل
ايجادکننده بیماريها و يافتن تجمع مکاني آنها با
استفاده از تلفیق آنالیزهاي مکاني و آماري و مدلسازي در
يک سیستم  GISامکانپذير بوده است و ميتواند به عنوان
ابزاري توانمند جهت مديريت و تصمیمگیري بهینه در
زمینه بهداشت عمومي بهکار گرفته شود ].[78
در مطالعهاي که در سال  7333در استان گلستان
انجام شد ،مواللو و همکاران نشان دادند که شرايط
جغرافیايي منطقه ،نقش قابل توجهاي را در گسترش
سالک ايفا ميکند .بهطوريکه بیشترين شیوع بیماري
محدود به مناطق خشک و نیمهخشک شمال و شمال
شرقي اين استان است ].[74
اگرچه در مورد بیماري سالک پوستي در ابعاد متفاوت
مکاني و غیر مکاني بحث شده است؛ اما مدلسازي
گسترش اين بیماري و تأثیرات تعامالت بین محیط ،ناقلین
و میزبانهاي بیماري کمتر بررسي شدهاند .با اين حال،
مدلسازي گسترش اين بیماري با استفاده از روشهاي
مدلسازي رياضي و آنالیز سريهاي زماني انجام شده است
] .[73،29همچنین پويايي اين بیماري فقط با در نظر
گرفتن يکي از فاکتورهاي بالقوه در مطالعات بسیاري
مدلسازي شده است .به عنوان نمونه ،در سال 2975
بارهیومي 4و همکاران ،تأثیر آبیاري مناطق خشک روي
جمعیت ناقلین اين بیماري را مشخص کردهاند ] .[27در
سال  2974مواللو و همکاران مدلي را براي بیان ارتباط
بین پوشش گیاهي و وقوع بیماري سالک توسعه دادند
] .[22در سال  2974گارني 5و همکاران ،تأثیر تغییر
پوشش زمین را روي وقوع اين بیماري با استفاده از  GISو
آنالیزهاي سنجش از دور 6مورد بررسي قرار دادند ].[76
اگرچه مدلهاي بیانشده در باال ميتوانند براي
گسترش بیماري سالک به کار گرفته شوند ،اما محققان
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آنها را مورد نقد و بررسي قرار دادهاند .به عنوان مثال:
اگرچه تعامالت بین محیط ،میزبان و ناقل بیماري در
محلي خاص ،نقش مهمي را در توسعه يک همهگیري
بازي ميکنند ،اما اين مدلها نميتوانند ارتباطات پیچیده
زيستي  -اجتماعي 7و مؤلفههاي مکاني گسترش همه-
گیري را در نظر بگیرند ] .[23عالوه بر اين ،تعامالت بین
فاکتورهاي کلیدي همهگیرشناسي نميتوانند با استفاده از
روشهاي معمول (معادالت ديفرانسیل) بهصورت واقعي
شبیهسازي شوند .همچنین ،اکثر مدلهاي کالسیک،
ناهمگوني جمعیتها را ناديده ميگیرند و براي مدلسازي
گسترش بیماري ،فرضهاي متفاوت را يکسان در نظر مي-
گیرند .بعالوه ،روشهاي کالسیک بیشتر در جهت از بین
بردن انحرافات بزرگ در مدل بهوجود آمدهاند ].[24،25
بنابراين ،رفتار تمامي عناصر در يک همهگیري مانند
ناهمگوني موجوديتها ،يکي ديگر از محدوديتهاي اين
مدلها است ] .[26متعاقباً ،در مدلهاي ارائهشده ،مدل-
سازي پويايي بیماري با تمرکز بر تعامالت محلي و در نظر
نگرفتن وضعیتهاي پیچیده محیط مانند تأثیر مشخصه-
هاي محیطي بر شیوع بیماري انجام شده است ].[21
براي غلبه بر کاستيهاي مدلهاي مرسوم (وجود
ناهمگوني و پیچیدگي در تعامالت) ،اخیراً از روشهاي
مدلسازي عاملمبنا استفاده شده است ] .[26مدلسازي
عاملمبنا با استفاده از تعامالت متنوع بین عاملها يا
عاملها با محیط ،يک شبیهسازي واقعي از فرايندها و
تأثیرات آنها را فراهم ميآورد ] .[26،28عالوه بر اين،
عاملها بر اساس دانشي که از محیط خود بهدست مي-
آورند ،ميتوانند تصمیم بگیرند .اين دانش ،عاملها را قادر
ميسازد تا وضعیتهاي پويا را شبیهسازي کنند ] .[21اين
نوع شبیهسازيها نسبت به مدلهاي مرسوم به واقعیت
شبیهتر هستند و قادرند تا تعامالت زيستي  -اجتماعي
داخل محیط را بهتر نمايش دهند ] . [26ويژگيهاي ارائه-
شده در باال منجر به استفاده از روشهاي عاملمبنا براي
شبیهسازي همهگیريهايي ميشود که شامل پارامترهاي
مکاني و محیطي هستند .حرکت و جابجايي عاملها ،براي
مدلهاي مکاني که شامل پارامترها و متغیرهاي مکانياند
بسیار مناسب هستند ] .[26بنابراين ،ادغام مدلسازي
عاملمبنا و تحلیلهاي مکاني به عنوان روشي مناسب براي
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تجزيه و تحلیل گسترش بیماريها مورد توجه قرار گرفته
است ] .[23اين روش مدلسازي ،در بسیاري از کاربردهاي
همهگیري مکاني بیماريهاي متفاوت به کرات مورد
استفاده قرار گرفته است ]. [28،23،39،37،32
در رابطه با بیماريهاي منتقله از طريق ناقل ،تالش-
هاي اندکي با استفاده از مدلسازي عاملمبنا و تجزيه و
تحلیل زيستگاههاي ناقلین و مخازن بیماري انجام شده
است .بهعنوان نمونه :در سال  2993لینارد 2و همکاران ،با
استفاده از شبیهسازي چند عامله ،نرخ گزش ناقلین
ماالريا 3را در نقشههاي کاربري زمین و پوشش اراضي
مورد بررسي قرار دادند ] .[39آرفن 4و همکاران ،مدلي را
براي شبیهسازي فرايند جستوجوي ناقلین ماالريا توسعه
دادند ] .[33عالوه بر اين ،توجه اندکي به ادغام شبیهسازي
عاملمبنا و سیستم اطالعات مکاني براي مدلسازي
گسترش سالک شده است و تا کنون فقط در سال 2976
رجبي و همکاران يک مدل عاملمبناي مکاني را براي
گسترش سالک در استان اصفهان معرفي کردهاند ].[34
بنابراين ،اين پژوهش در راستاي توسعه مدل رجبي و
همکاران ] [ 34انجام شده است .بهطوريکه اوالً :بر خالف
کار آنها ،مخازن بیماري سالک در مدل شبیهسازي شده-
اند .دوماً :بهمنظور نمايشي صريحتر از رفتار گسترش
بیماري ،مقیاس زماني در نظر گرفته شده در مدل از 72
ساعت به  8ساعت تقلیل يافته است .سوماً :الگوي مکاني-
زماني گسترش بیماري در اين مدل ارائه و ارزيابي شده
است .چهارماً :پارامترهاي مؤثر بر بیماري از جمله :تأثیر
اندازه جمعیت ،دوره کمون ،دوره عفونت ،شعاع گزش،
توريهاي محافظ ،خدمات بهداشتي ،استفاده از حشره-
کشها ،مبارزه با جوندگان و نحوه حرکت انسانها بر
گسترش بیماري در قالب سناريوهايي در اين مدل پیاده-
سازي شدهاند .به گونهاي که در مدل رجبي و همکاران
فقط تأثیر اندازه جمعیت و حرکت عاملهاي انساني در
اين مدل لحاظ شده بود .پنجماً :بهمنظور نمايشي مناسب
از پويايي جمعیت و همچنین درک واقعبینانهتري از
گسترش بیماري در اين مدل ،فرايندهاي تولیدمثل و
مرگومیر براي عاملهاي پشه خاکي و جوندگان در نظر
گرفته شدهاند .ششماً :شرايط فرهنگي ،اجتماعي و
2 Linard
3 Malaria
4 Arifin

اس

استان گلستان مدتي طوالني است که به عنوان يکي از
مهمترين مناطق بومي سالک پوستي نوع روستايي در
کشور ايران شناخته شده است .شهرستان مراوهتپه در
شمال شرق اين استان ،يکي از کانونهاي اصلي اين
بیماري است .به گونهاي که حدود  4599مورد از اين
بیماري طي سالهاي  7383تا  7334در اين منطقه
گزارش شده است ] .[36اين شهرستان شامل  4دهستان و
 36روستا ميباشد و داراي شرايط اقلیمي متنوعي است.
بهطوري که در قسمتهاي شمالي آن آب و هواي گرم و
خشک و در نواحي جنوبي اين شهرستان شرايط معتدل و
نیمهمرطوب حاکم است .جونده رومبومیس اپیموس
مخزن اصلي ] [31و پشه خاکي از جنس فلبوتوموس
پاپاتاسي رايجترين ناقل براي اين بیماري در اين استان
هستند ] .[38با توجه به آمار باالي شیوع سالک پوستي
نوع مرطوب در مراوهتپه نسبت به میزان شیوع اين بیماري
در استان گلستان و همچنین در کشور ايران ،اين
شهرستان به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد .شکل
 ،7استان گلستان و شهرستان مراوهتپه را نشان ميدهد.

شکل  -7منطقه مورد مطالعه :استان گلستان ،شهرستان مراوهتپه.

 -4روششناسی
اين مدل پیشنهادي براي شبیهسازي گسترش مکاني
و زماني بیماري سالک پوستي در منطقهاي از استان
گلستان توسعه داده شده است .تعامالت بین انسانها به-

عنوان میزبان ،پشههاي خاکي بهعنوان ناقلین و جوندگان
صحرائي بهعنوان مخازن اصلي اين بیماري در محیط
مدلسازي ،منشأ اصلي همهگیري ميباشند .مدل ارائهشده
شامل فاکتورهاي بومشناسي 7است که اين فاکتورها روي
1 Ecological
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بهداشتي منطقه مورد مطالعه نیز در مدل لحاظ شده
است .عالوه بر موارد ذکر شده ،تا کنون هیچ تالشي در
زمینه استفاده از  ABMو  GISبراي مدلسازي سالک در
مناطق آندمیک استان گلستان صورت نگرفته است.
در اين مقاله براي مدلسازي گسترش سالک ،يک
روش مدلسازي عاملمبنا ارائه شده است که در آن
چالشهاي ذکرشده در مطالعات قبلي طي چهار مسأله
رايج پوشش داده شده است ] :[35اوالً ،رفتار عاملها با
استفاده از تعامالت پوياي بین محیط ،ناقل ،مخزن و
میزبان بیماري شبیهسازي ميشوند .در نتیجه ،مدلهاي
عاملمبنا بايد دانش مربوط به تعامالت اجتماعي و زيستي
را براي اين بیماري فراهم کنند که چهار بازيگر اصلي آن:
محیط ،ناقلین ،مخازن و میزبانهاي اين بیماري هستند.
دوم ًا ،حساسیت مدل نسبت به پارامترهاي متفاوت بررسي
ميشود .سوماً ،براي نزديکتر شدن هرچه بیشتر مدل به
واقعیت ،اين شبیهسازي با فاکتورهاي متنوع زيستي-
اجتماعي ادغام ميشود .چهارم ًا ،براي انجام تجزيه و
تحلیلهاي زيستگاههاي ناقلین ،مخازن ،میزبانها و محیط
مرتبط با گسترش اين بیماري ،انواع متفاوت عاملها در
يک محیط مکاني تعريف ميگردند .سرانجام ،بهمنظور
بررسي تأثیرگذاري هر يک از اقدامات کنترلي در کاهش و
کنترل بیماري ،سناريوهاي متفاوتي تعريف ميشوند.

 -3منطقه مورد مطالعه

توسعه روشي عاملمبنا براي شبیهسازي گسترش مکاني زماني بیماري ...

تعامالت ذکرشده تأثیرگذار خواهند بود .بنابراين ،ميتوان
سیستم شبیهسازي گسترش اين بیماري را در منطقه
مورد مطالعه ايجاد نمود.

 -1-4طراحی مدل
براي کمتر کردن پیچیدگيهايي که باعث انحراف مدل
از هدف اولیه ميشود ،فرضیاتي براي مدل در نظر گرفته
شد .در اين مدل دو نوع عامل وجود دارند که بهصورت
عاملهاي متحرک و عاملهاي مختص به سلولها هستند.
عاملهاي متحرک به سه کالس انسان ،پشه خاکي و
جونده صحرايي تقسیم ميشوند.
بر اساس علم جانورشناسي بیماري سالک پوستي،
عاملهاي متحرک به گونهاي طراحي شدند که هر پشه
خاکي غیر آلوده ،پس از جستوجو در محیط ،در صورت
نزديکي به انسان يا جونده آلوده ،آنها را ميگزد و پس از
مدتي آلوده به انگل ميشود و ميتواند انسان يا جونده غیر
آلوده را مورد گزش قرار دهد و آنها را نیز آلوده کند
] .[33در منطقه مورد مطالعه ممکن است جوندگان،
انسانها و پشههاي خاکي غیر آلوده نیز وجود داشته
باشند ولي آنها هیچ نقشي در چرخه انتقال ندارند؛ زيرا
انتقال بیماري از اين طريق نادر است و تنها پشه خاکي
آلوده از جنس فلبوتوموس پاپاتاسي ميتواند ناقل اين
بیماري باشد ].[38
در مدل پیشنهادي ،عاملهاي پشه خاکي در جستو-
جوي مکاني مناسب براي تخمريزي و تغذيه (گزش)
هستند .النه جوندگان و بستر رودخانهها ،مناسبترين
مکان براي تخمريزي و زيست آنها در منطقه مورد
مطالعه است ] .[38در توسعهاي بر مدل رجبي و همکاران
] ،[34در تحقیق حاضر ،عاملهاي متحرک پشه خاکي و
جونده صحرايي داراي طول عمر ،تولید مثل و مرگومیر
ميباشند که اين مسأله باعث نزديکتر شدن مدل به
واقعیت ميشود .بدين صورت که هر يک از اين عاملها بر
اساس حداکثر عمرشان ميتوانند زنده بمانند و به تعداد
مشخصي نیز تولید مثل کنند .عاملهاي پشه خاکي نیز
پس از تولید مثل به مدت  39روز ] [49به حالت الرو7
(شفیره يا نوزاد کرمي شکل) و بدون حرکت هستند ولي
پس از آن ،به حال حشره بالغ در ميآيند و در محیط
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حرکت ميکنند .جوندگان نیز به سمت نواحي با ارتفاع
پايین و خشک حرکت و در آنجا تولید مثل ميکنند.
هدف اصلي اين پژوهش ،فراهم کردن يک چارچوب
مکاني براي مدلسازي همهگیري بیماري سالک به عنوان
يک سیستم جغرافیايي پیچیده است .بنابراين ،اين سیستم
متشکل از دادههاي محیط طبیعي (دادههاي مکاني و غیر
مکاني) و عاملها (عاملهاي متحرک و سلولي) ميباشد
که ميتواند ناهمگوني در مکان و رفتارهاي مکاني را
صريحاً در نظر بگیرد.
در اين مدل ،عاملهاي متحرک داراي مختصات
مشخصي هستند؛ وضعیت عاملهاي متحرک و سلولي،
تحت شرايط متفاوت تغییر مينمايد .عاملهاي سلولي
داراي مقادير مشخصي (تعداد گزش منجر به آلودگي
عاملهاي انساني) هستند و در حین شبیهسازي ،اين
مقادير دستخوش تغییر ميشوند .ويژگيهاي عاملهاي
متحرک در طول اجراي مدل تغییر ميکنند؛ به عنوان
مثال :عامل پشه خاکي داراي طول عمر مشخصي است و
با سپري شدن گامهاي زماني ،بر سن آن افزوده ميشود.
بهعالوه ،يک عاملانساني غیر آلوده ،پس از گزيده شدن
توسط پشه خاکي آلوده ،در معرض ابتال قرار ميگیرد و
پس از گذراندن دوره نهفتگي ،به بیماري مبتال ميشود؛ در
اين مرحله ،عالئم بیماري در فرد ظاهر ميگردد و پشه
خاکي غیر آلوده در صورت مجاورت با آن ،آلوده ميشود.
در نتیجه ،در نظر گرفتن اينگونه تعامالت پیچیده در يک
محیط جغرافیايي ،يکي از جنبههاي ناهمگوني مکاني مدل
را به تصوير ميکشد .با توجه به اينکه محل عاملهاي
سلولي ثابت در نظر گرفته شده است؛ فقط عاملهاي
متحرک ميتوانند جابهجا شوند و مکانشان را تغییر دهند.
سه گام زماني  8ساعته براي نمايش تعامالت بین
عاملهاي متحرک و سلولي در نظر گرفته شده است که
اين سه گام در طول يک شبانهروز قرار گرفتهاند؛ طوريکه
مرحله اول آن از  72شب تا  8صبح است .در اين مرحله،
ناقلین و مخازن بیماري ،فعالیت خود را شروع ميکنند .در
دو گام زماني بعدي که به ترتیب طي ساعات  8صبح تا 4
عصر و  4عصر تا  72شب است ،فعالیت پشهها و جوندگان
متوقف شده و استراحت ميکنند .با توجه به شرايط آبو-
هوايي خاص براي زيست ناقلین اين بیماري ،در اين مدل
پشههاي خاکي فقط در طول بهار و تابستان فعالیت مي-
کنند و در پايیز و زمستان تخمريزي و فعالیتي ندارند و در

اين مدل نمايشي صريح از تعامالت بین عاملها با
يکديگر و محیطشان را ارائه ميدهد .فرايند بیماري براي
عامل انساني حساس به بیماري ،از وقتيکه در معرض
خطر ناقل بیماري قرار ميگیرد ،شروع شده و تا هنگامي
ادامه مييابد که فرد مراحل بیماري را پشت سر گذارده و

اس

 -1-1-4مدل  SEIRبیماری سالک پوستی

شکل  -2مراحل سالک براي عاملهاي متحرک در مدل

SEIR

 -2-1-4پارامترهای مدل
مقادير پارامترهاي اين مدل به دادههاي مکاني و غیر
مکاني منطقه مورد مطالعه بستگي دارد .بعالوه ،اکثر
پارامترها بر اساس مطالعات پیشین تعیین شدهاند .تمامي
پارامترها بههمراه مقاديرشان در جدول ( )7آورده شدهاند.
 -3-1-4دادههای مورد استفاده
در اين پژوهش ،اولويت با طراحي و پیادهسازي مدل
است؛ لذا سعي بر آن بوده است که دادههاي مناسب
انتخاب شوند و زمان کمتري صرف جمعآوري و آماده-
سازي آن گردد .مطابق جدول ( ،)2دادههاي مورد استفاده
در اين تحقیق در سه دسته زير طبقهبندي ميشوند.
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نتیجه ،از جمعیت آنها نیز کاسته ميشود .گامهاي زماني
ارائهشده در اين مدل و برنامه زماني براي حرکت پشههاي
خاکي در فصول مختلف سال ،فعالیت عاملهاي متحرک را
تحت تأثیر قرار ميدهند که اين خود يکي از جنبههاي
ناهمگوني زماني در مدلهاي عاملمبنا است.
در ابتداي هر گام زماني ،شمارنده مدل بهروز ميشود؛
سپس مقادير سلولها بر اساس دادههاي مکاني و اطالعات
جمعیتي تعیین ميشوند .در ادامه ،مکان عاملهاي سلولي
در منطقه مورد مطالعه مشخص ميشود؛ سپس ،پشههاي
خاکي بهصورت تصادفي وارد محیط مدلسازي شده و
شروع به جستوجوي زيستگاههاي مناسب خود ميکنند.
عاملهاي پشه خاکي نیز در هنگام شروع شبیهسازي
ال تصادفي دارند؛ به عنوان مثال :طول عمر
ويژگيهاي کام ً
آنها بهصورت تصادفي تعیین ميشود و ممکن است طول
عمر يک پشه خاکي به اندازهاي باشد که هنوز در حال
سپري کردن مرحله الرو خود باشد .بنابراين ،در اين مدل
ساير ويژگيها براي عاملهاي متحرک بهصورت تصادفي
تعیین شدهاند .بر اين اساس ميتوان فرايندهاي تصادفي
که يکي از جنبههاي مدلهاي عاملمبنا است را داخل اين
مدل مشاهده نمود .تعداد عاملهاي انساني مربوط به هر
روستا بر اساس جمعیت همان آبادي تعیین ميشود.
همچنین عاملهاي انساني در هنگام شروع شبیهسازي ،از
مرکز هر روستا شروع به حرکت ميکنند .عاملهاي جونده
نیز بهصورت تصادفي وارد محیط شده و به سمت زيست-
گاههاي مناسبشان (نواحي کم ارتفاع و خشک) جابهجا
ميشوند .در نتیجه ،در هر گام زماني عاملهايي از همین
نوع ،مراحل ذکرشده را بر اساس يک دنباله تصادفي طي
ميکنند .برخي از فرايندها فقط طبق شرايط مشخصي
فعال ميشوند ،مثالً :تولید مثل يا مرگومیر براي پشهها و
جوندگان ،بر اساس طول عمر آنها انجام ميشود .بهعالوه،
وقتيکه عاملهاي پشه در شعاع مشخصي از جوندگان يا
انسانها قرار گیرند ،يکي از آنها را تصادفي نیش ميزنند.

به حالت مصون از ابتال درآيد .عاملهاي انساني در صورت
وجود عاملهاي پشه در محیط ،ميتوانند به بیماري مبتال
شوند .عاملهاي انساني در معرض خطر ابتال ،بر اساس يک
دوره نهفتگي از پیش تعیینشده ( )EHوضعیت خود را
حفظ ميکنند و پس از گذراندن اين دوره ،به بیماري
مبتال ميشوند .اين عاملها پس از گذراندن دوره بیماري
( ،)IHبه حالت مصون از ابتال در ميآيند .بعالوه ،وضعیت
يک عامل انساني ايمنشده ميتواند با احتمال مشخصي
( )γبه حالت حساس به بیماري انتقال يابد (جدول (.))7
فرايند انتقال آلودگي براي عاملهاي پشه به صورت
باالست ،با اين تفاوت که پشه پس از آلوده شدنش ،ديگر
به حالت حساس به بیماري بر نميگردد .در اين مدل
فرض ميشود که جوندگان فقط دو مرحله (حساس به
بیماري و آلوده) از مراحل چهارگانه مدل  SEIRرا تجربه
ميکنند .در شکل  ،2مراحل بیماري سالک براي عاملهاي
متحرک ،در مدل همهگیر  SEIRبه تصوير کشیده است.
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جدول  -7پارامترهاي ورودي و مقادير آنها
مؤلفه

حداکثر طول پرواز

 599متر

دوره فعالیت

هر روز از ساعت  72شب تا  8صبح در
فصول بهار و تابستان

فاصله زماني الزم بین هر گزش تا تولید مثل

 5روز

حداکثر طول عمر
مدت زمان الزم براي تبديل تخم به پشه بالغ

 39روز

حداکثر تعداد تولید مثل ممکن براي هر پشه بالغ در طول عمرش

799

پشه خاکی

حداکثر تعداد تولید مثل ممکن در هر بار باروري

39

حداکثر تعداد پشه خاکي در شبیهسازي
محدوده ادراک پشه جهت تغذيه

 399متر

دوره کمون بیماري ()ES

 79روز

][49

حداکثر جابجايي

 399متر

تخمین نويسنده

دوره فعالیت

در فصول بهار و تابستان ،هر روز از ساعت
 72شب تا  8صبح

حداکثر طول عمر

 3سال

مدت زمان الزم براي تبديل نوزاد جونده به جونده بالغ
حداکثر تعداد تولید مثل ممکن براي هر جونده بالغ در طول عمرش

59

حداکثر تعداد تولید مثل ممکن در هر بار باروري

5

حداکثر تعداد جونده صحرايي در شبیهسازي

7999

حداکثر جابجايي

 59متر

انسان

][47

7999

 799روز

جونده صحرایی

انتقال بیماری

توضیح

مقدار

 89روز

منبع

تخمین نويسنده

][42

تخمین نويسنده

دوره فعالیت

هر روز از ساعت  8صبح تا  72شب

دوره کمون بیماري ()EH

 729روز

دوره عفونت ()IH

 39روز

احتمال انتقال از حالت ايمنشده به حالت حساس به بیماري )(γ

9092

احتمال انتقال آلودگي از پشه آلوده به انسان و جونده صحرايي حساس به بیماري )(α

906

احتمال انتقال آلودگي از انسان و جونده صحرايي آلوده به پشه حساس به بیماري )(β

90215

][49
][36
][43

جدول  -2مجموعه دادههاي مورد استفاده
نام داده

نوع داده

منبع

دادههای بیماری

موارد ماهانه گزارش شده سالک طي سالهاي  7383تا 7334

مرکز کنترل و پیشگیري بیماريهاي واگیردار وزارت بهداشت
استان گلستان ()CDC

برداري

دادههای مکانی
رستري

تقسیمات سیاسي ايران (محدوده استانها ،شهرستانها ،بخشها ،دهستانها و
مراکز آباديها) ،نقشههاي مربوط به شبکه رودخانهها
شاخص نرمالشده پوشش گیاهي
()NDVI
مدل رقومي ارتفاعي ()DEM

دادههای آماری

اطالعات جمعیتي روستاها

 -2-4پیادهسازی مدل
بهمنظور بررسي بیشتر فرايند پیادهسازي ،جزئیات
مدلسازي در قالب :نحوه تغذيه عاملهاي پشه ،جابهجايي
عاملهاي انساني ،رفتار عاملهاي جونده و خروجيهاي
مربوط به نقشه حساسیت معرفي شدهاند .اين مدل با
استفاده از اطالعات محیطي و جمعیتي منطقه مورد
مطالعه طراحي شده است .بهمنظور پیادهسازي اين مدل،
از نرمافزار  NetLogoکه يکي از پرکاربردترين ابزارها براي
ايجاد مدلهاي عاملمبنا است ،استفاده گشت .همچنین

120

نواحي بیاباني

سازمان نقشهبرداري ايران ()NCC

نواحي با پوشش گیاهي کم

سازمان زمینشناسي آمريکا (،)USGS
()https://libra.developmentseed.org/

نقشه ارتفاعي

سازمان زمینشناسي آمريکا (،)USGS
()https://gdex.cr.usgs.gov/gdex/

نواحي با پوشش گیاهي باال

مرکز ملي آمار ايران،
()https://www.amar.org.ir/english/

براي کار با دادهها (مکاني و توصیفي) ،آمادهسازي آنها و
تحلیل خروجيها از نرمافزار  ArcGISاستفاده شد.
 -1-2-4گزش (تغذیه) پشه خاکی
در اين مرحله فرض ميشود که پشههاي خاکي بهطور
تصادفي در منطقه مورد مطالعه ظاهر ميشوند؛ سپس
شروع به جستوجوي مکانهاي مناسب براي زيستشان
ميکنند .اين مکانها النه جوندگان (نواحي بیاباني و با
پوشش گیاهي کم و مناطق کم ارتفاع) و بستر رودخانهها
ميباشند .گزش و تغذيه پشه خاکي داراي دو حالت مي-

در ابتداي شبیهسازي ،عاملهاي انساني از مرکز هر
روستا بهصورت تصادفي شروع به جابهجايي مينمايند.
تعداد عاملهاي انساني مربوط به هر آبادي بر اساس
جمعیت روستاهايشان تعیین ميشود؛ بهصورتي که هر
چقدر اين جمعیت بیشتر باشد ،تعداد باالتري از عاملهاي
انساني مربوط به هر روستا اختصاص مييابد .در ادامه اين
پژوهش ،براي حرکت عاملهاي انساني دو سناريو در نظر
گرفته شده است که به آنها پرداخته ميشود؛ اين
سناريوها بهصورت در نظر گرفتن محدوديت و عدم
محدويت براي حرکت آنها در نواحي روستاهايشان است.
 -3-2-4جوندگان صحرایی
با شروع شبیهسازي ،جوندگان بهصورت تصادفي در
محیط پخش ميشوند و به سمت نواحي بیاباني حرکت
ميکنند .همانطور که براي عاملهاي پشه خاکي فرايند
مرگومیر و تولید مثل در نظر گرفته شده است ،جوندگان
نیز اين مراحل را پشت سر ميگذرانند (جدول (.))7
همانطور که بدان اشاره شد ،بر خالف مطالعات گذشته،
در مدل پیشنهادي اين تحقیق براي عاملهاي پشه و

اس

 -2-2-4جابهجایی عاملهای انسانی

 -4-2-4نقشه حساسیت
به منظور وارد کردن تأثیرهاي مربوط به شرايط
اجتماعي ،فرهنگي و بهداشتي بر گسترش بیماري سالک در
منطقه مورد مطالعه ،فرضیاتي در نظر گرفته شده است .از
نقطه نظر مکاني ،احتمال اينکه يک عامل انساني حساس به
بیماري در معرض ابتال به بیماري قرار بگیرد ،به مشخصه-
هاي مکاني منطقه مورد مطالعه (به عبارتي ديگر :واحدهاي
مکاني) بستگي دارد .در اين مدل ،عاملهاي انساني مربوط
به هر آبادي داراي احتمال متفاوتي براي قرارگیري در
معرض ابتال به بیماري هستند؛ بهصورتيکه اين احتمال بر
اساس وضعیت بهداشتي و درماني ،سطح سواد ،نوع شغل و
الگوي جمعیتي هر روستا بهدست ميآيد .وزن هر يک از
اين پارامترها در مدل ،بهصورت يکسان فرض شده است .به
عنوان مثال :با توجه به اينکه مزارع کشاورزي نیز محل
مناسبي براي زيست جوندگان و در نتیجه ناقلین اين
بیماري هستند؛ هر چقدر تعداد کشاورزان هر روستا بیشتر
باشد ،احتمال گسترش بیماري در آن روستا نیز باالتر مي-
رود .مقادير مربوط به ساير پارامترها نیز به همین شکل به-
دست آمدند .در جدول ( ،)3پارامترهاي در نظر گرفتهشده
براي محاسبه احتمال ابتال به آلودگي براي ساکنین تعدادي
از روستاهاي منطقه مورد مطالعه به تصوير کشیده شده
است (با توجه به تعداد باالي روستاها در منطقه مورد
مطالعه ،فقط به پارامترهاي تعدادي از اين روستاها در
جدول ( )3اشاره شده است).
در مرحله بعد ،پس از اينکه عامل انساني حساس به
بیماري ،در معرض نیش پشه خاکي قرار بگیرد؛ میزان
حساسیت به آلودگي عامل سلولي مختص به اين عامل
انساني ،يک واحد افزايش مييابد و در نتیجه ،نقشه
حساسیت بهروز ميشود .اين سلولها بیانگر نواحياي
هستند که بیشترين گزش (گزيدگي منجر به آلودگي)
عاملهاي انساني توسط پشههاي خاکي در آنجا رخ داده
است .در ادامه اين مطالعه ،از اين نقشهها براي نمايش
نواحياي که بیشترين آلودگي در آنجا رخ داده است،
استفاده ميشود.
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باشد که حالت اول آن شامل پرواز تصادفي است و اين
حالت وقتي اتفاق ميافتد که زيستگاههاي نامبرده شده در
محدوده ادراک آنها (شعاع گزيدگي) قرار نداشته باشند.
حالت دوم پرواز هوشمندانه به سمت اين زيستگاههاست و
هنگامي اتفاق ميافتد که اين زيستگاهها در محدوده
ادراک پشه قرار داشته باشند .بر اين اساس پشههاي خاکي
براي جستوجوي وعدههاي غذايي ،بر روي زيستگاههاي
مجاورشان مينشینند؛ هنگاميکه اين پشهها به مراکز
جمعیتي و النه جوندگان ميرسند ،ميتوانند باعث آلودگي
عاملهاي انساني و جوندگان مجاور خود شوند .در اين
مدل ،هر پشه خاکي در طول عمر خود داراي تولید مثل
نیز هست؛ بهصورتي که هر چقدر میزان گزش و تغذيه
آنها باالتر رود ،احتمال باروري آنها نیز بیشتر ميشود.
در نتیجه ،در صورت عدم دسترسي پشههاي خاکي به
زيستگاههاي مناسبشان و به تبع آن پايین آمدن تعداد
گزش و تغذيه آنها ،تولید مثل آنها نیز کاهش مييابد
که منجر به پايین آمدن شیوع آلودگي در منطقه ميشود.

جوندگان فرايند مرگومیر و تولید مثل در نظر گرفته شده
است که اين خود يکي از جنبههاي پويايي جمعیت را در
مدلهاي عاملمبنا به تصوير ميکشد.
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جدول  -3پارامترهاي مربوط به محاسبه احتمال آلودگي ،براي ساکنین تعدادي از روستاهاي منطقه مورد مطالعه
وضعیت بهداشتی و درمانی

شغل

سطح سواد

سامانه
نام آبادی

خانه
بهداشت

پزشک

جمع
آوری

الگوی
R1

باسواد

بیسواد

R2

کشاورزی

صنعت

خدمات

R3

جمعیتی

احتمال
R4

ابتال به
آلودگی

زباله
قرناوه سفلی

دارد

ندارد

دارد

9033

497

37

9078

774

37

79

9014

داراي سکنه
دائمي

9

چشمه لی

ندارد

ندارد

دارد

9066

361

792

9022

34

49

2

9063

داراي سکنه
دائمي

9

9033

قرناوه علیا

دارد

ندارد

دارد

9033

333

373

9024

765

67

24

9066

داراي سکنه
دائمي

9

9037

التی اغاج بزرگ

دارد

ندارد

ندارد

9066

393

17

9073

87

79

5

9084

داراي سکنه
دائمي

9

چنارلی

دارد

ندارد

دارد

9033

172

15

907

793

69

32

9054

داراي سکنه
دائمي

9

کچیک

ندارد

ندارد

ندارد

7

226

59

9078

37

4

8

9012

داراي سکنه
دائمي

9

التی اغاج کوچک

ندارد

ندارد

دارد

9066

478

85

9071

85

6

3

903

داراي سکنه
دائمي

9

9043

آق امام

دارد

ندارد

ندارد

9066

7724

333

9023

291

243

8

9045

داراي سکنه
دائمي

9

9034

اوچران

ندارد

ندارد

ندارد

7

726

69

9032

31

8

2

9013

داراي سکنه
دائمي

9

9053

سوجق

ندارد

ندارد

ندارد

7

58

73

9078

73

7

7

9081

داراي سکنه
دائمي

9

9057

کمرلی

ندارد

ندارد

ندارد

7

297

86

903

38

72

3

9012

داراي سکنه
دائمي

9

ارکلی

ندارد

ندارد

ندارد

7

33

24

9027

29

74

2

9056

داراي سکنه
دائمي

9

چناران

دارد

ندارد

دارد

9033

154

287

9021

734

13

41

9067

داراي سکنه
دائمي

9

باباشملک

ندارد

ندارد

دارد

9066

295

793

9033

69

52

3

9052

داراي سکنه
دائمي

9

9038

دکلی داش

ندارد

ندارد

دارد

9066

749

55

9028

41

22

6

9063

داراي سکنه
دائمي

9

9033

قره گل کله

دارد

دارد

ندارد

9033

384

753

9028

12

64

32

9043

داراي سکنه
دائمي

9

9037

9042
9024
9048

9057
9044
903

9026

 -5نتایج
در اين قسمت ،نتايج حاصل از اين مدل با استفاده از
نرخ بروز بیماري ،موارد بیماري در گامهاي زماني متفاوت
و میزان حساسیت هر کدام از واحدهاي مکاني بیان مي-
شوند .همچنین بهمنظور بررسي حساسیت مدل به برخي
پارامترها ،سناريوهاي متفاوتي ارائه خواهند شد.

 -1-5تأثیر اندازه جمعیت بر همهگیری
براي بررسي تأثیر اندازه جمعیت بر آلودگي ،اندازههاي
متفاوت جمعیتي براي عاملهاي متحرک در نظر گرفته شد؛
طوريکه ساير پارامترها ثابت فرض شدند .نتايج حاصل از 29
بار اجرا براي اندازههاي متفاوت جمعیتي در شکل  3نشان داده
شده است .همانطور که انتظار ميرفت ،با افزايش جمعیت،
تعداد موارد بیماري افزايش قابل مالحظهاي پیدا ميکند .بعالوه
با توجه به شکل  ،3افزايش جوندگان و پشه خاکي نسبت به
افزايش انسانها تأثیر به مراتب بیشتري بر شیوع آلودگي
خواهند گذاشت .بنابراين ،ميتوان اندازه جمعیت را بهعنوان
يکي از پارامترهاي تأثیرگذار در همهگیري اين بیماري دانست.
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شکل  -3تعداد موارد بیماري با توجه به اندازههاي متفاوت جمعیتي

اس

میزان دوره نهفتگي يک بیماري ،پارامتري اساسي در
شیوع آن است ] . [44،45با ثابت فرض کردن ساير
پارامترها ،مقادير  2 ،7و  3ماه براي دوره نهفتگي عامل-
هاي انساني در نظر گرفته شد.
نتايج حاصل از  29بار شبیهسازي در شکل  4نشان
داده شده است .همانطور که از اين شکل بر ميآيد،
کاهش دوره نهفتگي ،منجر به وقوع سريعتر بیشینه همه-
گیري و افزايش تعداد افراد آلوده ميشود؛ زيرا کاهش دوره
نهفتگي ،سرعت آلوده شدن را براي عاملهاي انساني باالتر
ميبرد .اين امر باعث سرعت بخشیدن به چرخه انتقال
آلودگي بین عاملهاي انساني و ناقلین اين بیماري مي-
گردد که در نهايت ،منجر به افزايش تعداد موارد بیماري
در کل شبیهسازي ميشود.

شکل  -5نمايش تأثیر میزان دوره عفونت بر نحوه گسترش بیماري.

 -4-5تأثیر شعاع گزش پشه خاکی بر همهگیری
اين شعاع بهصورت حداکثر فاصله ممکن براي تغذيه و
خونخواري عاملهاي پشه خاکي از عاملهاي انساني و
جونده تعريف شده است .براي آنالیز حساسیت اين شعاع،
ساير پارامترها ثابت در نظر گرفته شد .نتايج حاصل از 29
بار شبیهسازي در شکل  6نشان داده شده است .با توجه
به اين شکل ،با افزايش اين پارامتر ،نرخ بروز سالیانه
بیماري سالک بیشتر ميشود .با توجه به اينکه عاملهاي
پشه خاکي به عنوان شريان حیاتي چرخه انتقال اين
بیماري هستند؛ بنابراين ،شعاع گزش آنها نیز ميتواند
تأثیر مستقیمي بر گسترش اين بیماري داشته باشد.

شکل  -4نمايش تأثیر میزان دوره نهفتگي بر نحوه گسترش بیماري.

 -3-5تأثیر طول دوره بیماری بر همهگیری
مانند دوره نهفتگي ،طول دوره بیماري عاملهاي
انساني نیز يکي از پارامترهاي مهم در روند همهگیري
است ] . [44،45بهمنظور بررسي تأثیر اين پارامتر بر شیوع
بیماري ،ساير پارامترها در روند شبیهسازي ثابت فرض
شدند .عالوه بر اين ،مقادير  3 ،2و  4ماه براي دوره
بیماري سالک در نظر گرفته شد .نتايج حاصل از  29بار
شبیهسازي در شکل  5نشان داده شده است .همانطور که
از اين شکل بر ميآيد ،افزايش دوره عفونت ناشي از
بیماري باعث وقوع ديرتر بیشینه همهگیري ميشود؛ با اين
تفاوت که تعداد موارد بیماري بهطور قابل مالحظهاي
افزايش مييابد .در نتیجه ،پارامتر طول دوره بیماري نیز،
يکي از موارد تأثیرگذار بر شیوع اين بیماري ميتواند باشد.

شکل  -6نرخ بروز سالیانه بیماري سالک ،با توجه به شعاعهاي گزش
متفاوت براي عاملهاي پشه خاکي

 -5-5تأثیر حشرهکشها بر همهگیری
استفاده از حشرهکش براي از بین بردن ناقلین سالک،
يکي از راههاي کنترل اين بیماري است .در اين سناريو فرض
ميشود که در صورت استفاده از حشرهکشها ،فقط درصد
خاصي از عاملهاي انساني ميتوانند از آنها استفاده کنند؛
اين درصد بهصورت متغیر در مدل تعريف شده است .بهعالوه،
عاملهاي پشه خاکي در صورت مجاورت (شعاع  39متري) با
عاملهاي انساني مجهز به حشرهکشها ،از بین خواهند رفت.
بنابراين ،بهمنظور بررسي تأثیر حشرهکشها بر گسترش
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 -2-5تأثیر دوره نهفتگی بیماری بر همهگیری

توسعه روشي عاملمبنا براي شبیهسازي گسترش مکاني زماني بیماري ...

بیماري سالک ،ساير پارامترهاي مدل ثابت در نظر گرفته شد
و براي اندازهگیري هر تأثیر 29 ،بار شبیهسازي انجام گرفت.
جدول ( ،)4تأثیر استفاده از حشرهکشها را بر بروز بیماري
سالک به تصوير ميکشد .با توجه به اين جدول ،با افزايش
استفاده از حشرهکشها ،آلودگي ناشي از اين بیماري کاهش
مييابد .بنابراين ،استفاده از حشرهکشها نیز ميتواند يکي از
اقدامات کنترلي مناسب براي مبارزه با ناقلین اين بیماري و
در نتیجه ،کاهش تعداد موارد بیماري باشد.
جدول  -4نرخ بروز سالیانه سالک با تغییر در پارامتر درصد استفاده از
حشرهکشها
درصد استفاده از حشرهکش

نرخ بروز سالیانه بیماری

عدم استفاده

9،213

 79درصد

9،763

 29درصد

9،724

 39درصد

9،964

 49درصد

9،951

 59درصد

9،954

 -6-5تأثیر توریهای محافظ بر همهگیری
استفاده از پشهبندها يا توريهاي محافظ نیز ميتواند
يکي از راههاي افزايش سطح ايمني عاملهاي انساني در
جهت کاهش تعداد موارد گزيده شدن آنها توسط ناقلین
و در نتیجه کاهش تعداد موارد بیماري باشد .بهمنظور
استفاده از اين سناريو ،فرض ميشود که در صورت
استفاده از توريهاي محافظ ،فقط درصد خاصي از انسانها
ميتوانند از آنها استفاده کنند؛ اين درصد بهصورت متغیر
در مدل تعريف شده است .بنابراين ،براي بررسي هر يک از
اين درصدها 29 ،بار شبیهسازي انجام شد و میانگین آنها
به عنوان خروجي نهايي لحاظ گرديد؛ همچنین ،ساير
پارامترهاي مدل نیز ثابت در نظر گرفته شدند .اين سناريو
بهگونهاي طراحي شده است که عاملهاي پشه خاکي در
صورت مجاورت (شعاع  39متري) با عاملهاي انسانياي
که از توريهاي محافظ استفاده ميکنند ،نميتوانند آنها
را بگزند و در نتیجه ،عاملهاي انساني در معرض ابتال به
بیماري قرار نميگیرند .جدول ( ،)5نرخ بروز سالیانه
بیماري سالک را به ازاي تغییر در مقادير استفاده از توري-
هاي محافظ نشان ميدهد .با توجه به اين جدول ،با
افزايش استفاده از توريهاي محافظ ،از مقادير بروز سالیانه
بیماري نیز کاسته ميشود .بنابراين ،استفاده از توريهاي
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محافظ نیز ميتواند به عنوان يکي سیاستهاي تأثیرگذار
در راستاي کاهش تعداد موارد بیماري معرفي گردد.
جدول  -5نرخ بروز سالیانه سالک با تغییر در پارامتر درصد استفاده از
توري محافظ
درصد استفاده از توری محافظ

نرخ بروز سالیانه بیماری

عدم استفاده

9،287

 79درصد

9،738

 29درصد

90983

 39درصد

9،967

 49درصد

9،954

 59درصد

9،957

 -7-5تأثیر خدمات بهداشتی بر همهگیری
در اين مدل بهمنظور بررسي تأثیر استفاده از خدمات
بهداشتي ،فرضیات سادهاي براي آن در نظر گرفته شد .اين
سناريو به گونهاي طراحي شده است که در صورت استفاده از
اين خدمات ،تعدادي مشخص از عاملهاي مربوط به خدمات
درماني (پزشک) بهصورت تصادفي در محیط پخش ميشوند
و شروع به حرکت ميکنند .در اين مدل فرض شده است که
وقتيکه عاملهاي پزشک ،يک عامل انساني در معرض ابتال
به بیماري را در مجاورت ( 799متر) خود ببینند؛ باعث
بهبودي کامل آن عامل انساني از بیماري ميشوند .همچنین
عاملهاي پزشک وقتيکه در مجاورت ( 799متر) عاملهاي
انساني آلوده قرار بگیرند؛ باعث کاهش دوره بیماري آنها تا
نصف ميگردند .مانند سناريوهاي قبل ،ساير پارامترها ثابت
در نظر گرفته شد و براي هر اجرا ،شبیهسازي  29بار تکرار
شد .جدول ( ،)6نرخ بروز سالیانه بیماري سالک را با توجه به
تعدادي متفاوت از عاملهاي پزشک نشان ميدهد .همانطور
که انتظار ميرفت؛ با افزايش عاملهاي پزشک در محیط ،نرخ
بروز بیماري نیز کاهش يافت .لذا ميتوان نتیجه گرفت که
استفاده از خدماتي بهداشتي در مناطق بومي بیماري ،سبب
کاهش بالقوه موارد بیماري در آن مناطق ميگردد.
جدول  -6نرخ بروز سالیانه سالک با توجه به تعدادي متفاوت از عامل-
هاي پزشک
تعداد عاملهای پزشک

نرخ بروز سالیانه بیماری

صفر

9،215

 79نفر

9،277

 75نفر

9،764

 29نفر

9،731

 25نفر

9،934

 39نفر

9،985

جدول  -1نرخ بروز سالیانه سالک با توجه به تعدادي متفاوت از عامل-
هاي جوندهکش
تعداد عاملهای جوندهکش

نرخ بروز سالیانه بیماری

صفر

9،252

 79نفر

9،735

 75نفر

9،778

 29نفر

9،931

 25نفر

9،983

 39نفر

9،987

 -9-5تأثیر نحوه حرکت عاملهای انسانی بر
گسترش بیماری سالک
يکي از راههاي پیشگیري و کنترل سالک ،ظاهر
نشدن انسانها در زيستگاههاي ناقلین و مخازن اين
بیماري است .بنابراين ،براي حرکت عاملهاي انساني در
اين مدل ،دو قانون حرکتي متفاوت لحاظ گرديد؛ در حالت
اول :عاملهاي انساني ميتوانند آزادانه در محیط شبیه-
سازي به حرکت تصادفي خود ادامه دهند ولي در حالت

اس

در فصولي که جوندگان صحرايي بیشترين فعالیت را
در مناطق بومي بیماري دارند ،اقدامات مربوط به جونده-
کشي ميتواند يکي از راههاي از بین بردن مخازن و در
نتیجه کنترل گسترش بیماري باشد .سناريوي مبارزه با
جوندگان به گونهاي طراحي شده است که در صورت
استفاده از آن ،تعداد مشخصي از عاملهاي انساني جونده-
کش بهصورت تصادفي در محیط پخش ميشوند و شروع
به حرکت تصادفي خود ميکنند؛ هنگاميکه عاملهاي
جوندهکش در نزديکي ( 799متر) عاملهاي جونده قرار
ميگیرند؛ بالفاصله عاملهاي جونده را از بین ميبرند.
مانند سناريوهاي ارائهشده در قسمتهاي قبل ،در اين
بخش نیز شبیهسازي براي هر مرحله 29 ،بار تکرار شد و
ساير پارامترها در روند اجراي مدل ثابت در نظر گرفته
شدند .همانطور که در جدول ( )1مشاهده ميشود؛ با
افزايش شمار عاملهاي جوندهکش در مدل ،نرخ بروز
سالیانه اين بیماري نیز کاهش مييابد .بنابراين ،عليرغم
هزينههاي باالي مربوط به جوندهکشي ،اين سناريو نیز
ميتواند بهعنوان يکي ديگر از راهکارهاي کاهش تعداد
مخازن و در نتیجه کاهش تعداد موارد بیماري در نظر
گرفته شود.

شکل  -1نرخ بروز سالیانه بیماري سالک ،با در نظر گرفتن محدوديت
و عدم محدوديت در حرکت عاملهاي انساني

بهمنظور درکي بهتر از الگوي گسترش بیماري سالک
در روستاهاي منطقه ،ميتوان روند همهگیري ناشي از اين
بیماري را در طول شبیهسازي براي اين آباديها تجزيه و
تحلیل نمود .به همین منظور ،از بین آباديهاي موجود در
منطقه مورد مطالعه 79 ،آبادي انتخاب و خروجيهاي
مربوط به آنها تجزيه و تحلیل شدند.
شکل  ،8تعداد موارد جديد آلودگي در روستاهايي با
بیشترين فاصله نسبت به زيستگاههاي مخازن و ناقلین
بیماري سالک را با توجه به قانونهاي حرکتي متفاوت
براي عاملهاي انساني نشان ميدهد .طبق اين شکل؛
ايجاد محدوديت در حرکت عاملهاي انساني ،باعث کاهش
تعداد موارد بیماري در طول همهگیري ميشود .علت اين
مسأله ،فاصله زياد بین اين روستاها با زيستگاههاي
جوندگان و ناقلین در منطقه مورد مطالعه است.
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 -8-5تأثیر مبارزه با جوندگان بر همهگیری

دوم :اين عاملها فقط ميتوانند در محدوده روستاهاي
خود جابهجا شوند .عالوه بر اين ،بهمنظور بررسي اين دو
حالت ،تمامي پارامترهاي مدل ثابت در نظر گرفته شد و
براي هر حالت 29 ،بار شبیهسازي انجام گرفت.
شکل  ،1نرخ بروز سالیانه بیماري سالک را با در نظر
گرفتن محدوديت و عدم محدوديت در حرکت عاملهاي
انساني نشان ميدهد .همانطور که انتظار ميرفت ،در
صورتي که عاملهاي انساني نتوانند خارج از محدوده
روستاهاي خود حرکت کنند ،نرخ بروز سالیانه بیماري
تقريباً  8،7درصد کاهش مييابد .علت اين مسأله نیز،
وجود اکثر نواحي خشک و کم ارتفاع و رودخانهها در
خارج از محدوده آباديها براي منطقه مورد مطالعه مي-
باشد .در نتیجه ،عدم ظهور در زيستگاههاي مخازن و
ناقلین اين بیماري ،ميتواند به عنوان يکي از راههاي
افزايش سطح ايمني عاملهاي انساني در برابر نیش پشه-
هاي خاکي و در نتیجه ،آلودگي به اين بیماري باشد.

توسعه روشي عاملمبنا براي شبیهسازي گسترش مکاني زماني بیماري ...
شکل  -8موارد جديد آلودگي در روستاهايي با بیشترين فاصله نسبت به زيستگاه هاي ناقلین و مخازن بیماري ،با در نظر گرفتن قوانین حرکتي متفاوت
براي عاملهاي انساني

شکل  ،3تعداد موارد جديد آلودگي در روستاهايي با
کمترين فاصله نسبت به زيستگاههاي مخازن و ناقلین
بیماري سالک را با توجه به قانونهاي حرکتي متفاوت
براي عاملهاي انساني نشان ميدهد .در اين شکل ،ايجاد
محدوديت در حرکت عاملهاي انساني تغییر چنداني را در

روند همهگیري براي اين روستاها به وجود نميآورد ،زيرا
اين روستاها در فاصله اندکي نسبت به زيستگاههاي مورد
نظر قرار دارند و انتظار ميرود که محدود کردن حرکت
عاملهاي انساني ،باعث کاهش تعداد موارد بیماري در اين
روستاها نشود.

شکل  -3موارد جديد آلودگي در روستاهايي با کمترين فاصله نسبت به زيستگاههاي ناقلین و مخازن بیماري ،با در نظر گرفتن قوانین حرکتي متفاوت
براي عاملهاي انساني
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اس

اين نقشهها ،بیانگر نواحياي ميباشند که بیشترين
گزيده شدن (گزيدگي منجر به آلودگي) عاملهاي انساني
توسط پشههاي خاکي در آنجا رخ داده است .بنابراين،
ميتوان از اين نقشهها براي کشف الگوي مکاني بیماري
سالک در منطقه مورد مطالعه استفاده نمود .شکل ،79
الگوي گسترش مکاني بیماري سالک را طي مراحل زماني

شکل  -79الگوي مکاني گسترش بیماري سالک در مراحل زماني متوالي در منطقه مورد مطالعه.

 -6ارزیابی مدل
بهمنظور اثبات اينکه ،مدل ارائهشده نمايشي نزديک به
واقعیت است و همچنین افزايش اعتمادپذيري نسبت به
آن ،فرايند ارزيابي مدل در نظر گرفته شد .در اين راستا،
خروجيهاي شبیهسازي با دادههاي بیماري سالک (جدول
( ))2مقايسه شدند .به همین منظور در بخشهاي زير به
ترتیب الگوي مکاني و زماني اين بیماري ارزيابي گشت.

 -1-6الگوی مکانی
بر اساس دادههاي بیماري سالک در منطقه مورد مطالعه،
تعداد  74روستا که داراي بیشترين میزان آلودگي ( 16درصد
از کل آلودگيها) بودند ،براي ارزيابي انتخاب شدند .بدين
منظور ،درصد آلودگيهاي (نسبت به کل آلودگيها) ايجاد شده
ناشي از شبیهسازي براي هرکدام از روستاهاي مذکور با مقادير
واقعيشان (دادههاي بیماري) مقايسه شدند .با توجه به شکل
 ،77خروجيهاي مدل تقريب ًا با واقعیت سازگار ميباشد .عالوه
بر اين ،نتايج مدل نشان داد که میزان آلودگي در اين  74روستا

حدود  58درصد از کل آلودگيهاي منطقه است و اين نیز
تقريب خوبي از  16درصد گزارش شده ميباشد.

 -2-6الگوی زمانی
بهمنظور ارزيابي الگوي زماني سالک در منطقه مورد
مطالعه ،آلودگي ماهانه ناشي از شبیهسازي با دادههاي بروز
ماهانه بیماري مقايسه گشت .طبق شکل  72و بر اساس
خروجيهاي مدل؛ آلودگي در مرداد ماه شروع به رشد
ميکند ،در آبان ماه به بیشترين حد خود ميرسد و در
اواخر بهمن ماه نیز پايان مييابد .بر اساس اين شکل،
دادههاي بیماري نیز تقريباً از اين الگو پیروي ميکنند.
بنابراين ،مدل طراحيشده ميتواند نمايشي نزديک به
همهگیري سالک در واقعیت را ارائه دهد.
عالوه بر اين ،الگوي زماني بدست آمده با اکثر
مطالعات انجامشده در اين زمینه نیز مطابقت دارد
] .[38،49،46،41علت اين مسأله ،در نظر گرفتن دوره
نهفتگي بیماري (جدول ( ))7براي عاملهاي انساني در
مدل است .با توجه به اينکه بیشتر موارد گزيدگي ،در نیمه
اول سال رخ ميدهد؛ انتظار ميرود که اکثر عاملهاي
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 -11-5خروجی نقشه حساسیت بیماری سالک

متوالي در منطقه مورد مطالعه نشان ميدهد .با توجه به
اين شکل ،با افزايش گامهاي زماني ،اين بیماري بیشتر در
نواحي پرجمعیت ،مناطق خشک و مجاورت رودخانهها
گسترش مييابد؛ بهعالوه ،علت اصلي تمرکز آلودگي در
محلهاي خاص ،تجمع مراکز جمعیتي ،رودخانهها و
نواحي خشک و کم ارتفاع در نزديکي يکديگر ميباشد.

توسعه روشي عاملمبنا براي شبیهسازي گسترش مکاني زماني بیماري ...

انساني با سپري کردن اين دوره ،در نیمه دوم سال به
بیماري مبتال شوند و همچنین کاهش بروز بیماري در
اواخر فصل زمستان،بهار و اوايل تابستان ،به علت عدم
فعالیت پشههاي خاکي در دوره پايیز و زمستان است که
اين مسأله ناشي از نامطلوب بودن شرايط اقلیمي براي
فعالیت آنها در اين دوره از سال است .در نتیجه ،در نظر

گرفتن رفتارهاي پیشگیرانه در فصول بهار و تابستان،
ميتواند باعث کاهش بالقوه موارد بیماري در نیمه دوم
سال گردد .در نهايت ،تطبیق عمده نتايج ارائهشده در اين
قسمت با دادههاي بیماري و مطالعات انجامشده ،ميتواند
میزان اعتماد پذيري نسبت به مدل را باالتر ببرد.

شکل  -77مقايسه نسبت آلودگي ايجاد شده ناشي از شبیهسازي با دادههاي بیماري در روستاهاي با بیشترين آلودگي

شکل  -72الگوي زماني گسترش بیماري سالک در ماههاي مختلف سال ،در منطقه مورد مطالعه

 -7نتیجه گیری و پیشنهادات
 -1-7نتیجهگیری
در اين پژوهش بهمنظور کشف گسترش بیماري سالک
پوستي (نوع مرطوب) در منطقهاي از شمال شرق استان
گلستان که اين بیماري در آنجا بسیار همهگیر و بومي
است ،يک مدل عاملمبناي مکاني طراحي شد .با استفاده
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از نمايش تعامالت پیچیده بین ناقلین ،مخازن ،میزبانها و
محیط طبیعيشان ،گسترش اين بیماري شبیهسازي
گرديد .چنین تعامالتي ميتوانند بهعنوان يکي از اجزاي
يک سیستم پیچیده باشند .بنابراين ،بهمنظور شبیهسازي
مکاني و زماني اين تعامالت ،از روشهاي مدلسازي عامل-
مبنا استفاده گشت .مدل ارائهشده در اين تحقیق به اجزاي
خود اين امکان را ميدهد تا بر اساس فاکتورهاي محیطي

اس
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و پارامترهاي مربوط به بیماري عمل نمايد .عالوه بر اين،
در راستاي فراهم کردن ابزاري براي کشف واقعبینانه
گسترش بیماري ،اين مدل با مدل همهگیر  SEIRادغام
گرديد .در پايان نیز پارامترهاي تأثیرگذار بر بیماري
بررسي شدند و مدل مورد ارزيابي قرار گرفت.
تعامالت بین انسانها بهعنوان میزبان ،پشههاي خاکي
بهعنوان ناقل و جوندگان صحرائي بهعنوان مخزن اصلي
اين بیماري در محیط مدلسازي ،منشأ اصلي همهگیري
هستند .مدل ارائهشده شامل فاکتورهاي بومشناسي است
که اين فاکتورها روي تعامالت ذکرشده تأثیرگذار خواهند
بود .براي کمتر کردن پیچیدگيهايي که باعث انحراف
مدل از هدف اولیه ميشد ،فرضیاتي ساده براي مدل در
نظر گرفته شد که در بخش  4بدان اشاره گشت.
با استفاده از شبیهسازيها و سناريوهاي انجامشده در
اين پژوهش ،مدل بهدست آمده نشان داد که در بخشهاي
مختلف منطقه مورد مطالعه با شرايط زيستمحیطي و
اجتماعي متفاوت ،چگونه بیماري سالک پوستي ميتواند
گسترش يابد .نتايج نشان ميدهد که گسترش بیماري
بیشتر در نواحي خشک و کم ارتفاع ،مجاور رودخانهها و
مناطق پرجمعیت اتفاق ميافتد .عالوه بر اين نتیجه ،محدود
نمودن فعالیت عاملهاي انساني در محدوده روستاها مي-
تواند باعث کاهش شدت آلودگي شود .همچنین ،نتايج نشان
داد که گسترش زماني اين بیماري ،داراي الگوي خاصي
است؛ بهطوريکه بیشترين موارد بروز بیماري در نیمه دوم
سال رخ ميداد که علت اين مسأله :وجود دوره نهفتگي
براي اين بیماري و عدم فعالیت عاملهاي پشه خاکي در
فصول سرد سال بود .در نتیجه ،با استفاده از الگوهاي به-
دست آمده ،ميتوان رفتارهاي کنترلي را در راستاي پیش-
گیري از اين بیماري در نظر گرفت.
از مدل ارائهشده در اين پژوهش ،ميتوان بهعنوان
بخشي از يک سیستم پشتیبان در راستاي کنترل گسترش
بیماري سالک و پیشگیري از آن با در نظر گرفتن
سناريوهاي پیشگیرانه مناسب ،استفاده نمود .از اين رو،

در اين بخش به بیان زمینههايي براي تحقیقات آتي
پرداخته ميشود.

 -2-7پیشنهادات
مدل مطرحشده در اين پژوهش با اندکي تغییر در
پارامترهاي آن ميتواند به مدلي واقعيتر توسعه يابد .به
عنوان نمونه؛ براي عاملهاي اين مدل ميتوان رفتارهاي
پیچیدهتري را در نظر گرفت؛ به عنوان مثال :عاملهاي
انساني جابهجاييهاي متفاوتي را در طول شبانه روز مي-
توانند داشته باشند .مثالً در هنگام صبح به محل کار خود
و در هنگام غروب به سمت منازل خود حرکت کنند .عالوه
بر شبیهسازي شیوع اين بیماري ،ميتوان شیوع رفتارهاي
پیشگیرانه را نیز در هنگام شروع اپیدمي وارد مدل کرد.
در نظر گرفتن اين مباحث باعث هرچه نزديکتر شدن
مدل به واقعیت ميشود.
شبیهسازي گسترش بیماري سالک در يک منطقه
خاص ،پديدهاي بسیار پیچیده است و مدلسازي مناسبتر
آن نیاز به وارد کردن پارامترهاي ديگر در اين مدل را
دارد؛ از جمله آنها ميتوان به پارامترهاي اقلیمي (دما،
بارش ،رطوبت نسبي ،ساعات آفتابي و سرعت باد) ،پارامتر-
هاي مربوط به تغییرات محیطي و ساخت دست بشر
(تغییرات کاربري اراضي و رشد شهر نشیني) اشاره داشت.
در اين مدل هیچ ارتباطي بین سن هر فرد و احتمال
ابتالي آن وجود ندارد .در حاليکه بروز بیماري سالک در
جمعیتهاي با سن پايین (کودکان) بیشتر رخ ميدهد؛
اين مسأله به علت مصونیت کامل هر فرد ،پس از گذراندن
مراحل بیماري است و انتظار ميرود افراد بزرگسال در
مناطق آندمیک ،کمتر به بیماري مبتال شوند ،زيرا غالب ًا در
گذشته سابقه اين بیماري را داشتهاند.
عالوه بر موارد ارائه شده در باال ،ميتوان با اندکي
تغییر در متغیرهاي اجتماعي و زيستمحیطي مدل ،آن را
در مناطق ديگري از استان گلستان يا نواحي آندمیک
بیماري پیادهسازي کرد و همچنین ،براي بیماريهاي از
طريق ناقل ديگري نیز از آن استفاده نمود.
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