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چکیده
بیماري تب برفکي يک بیماري ويروسي و مسري است که حیوانات زوج سم اهلي و وحشي را در معرض خطر قرار ميدهد .با توجه به
بومي بودن اين بیماري در ايران ،هدف اصلي اين تحقیق بررسي روند زماني ،کشف خوشههاي مکاني و مکاني -زماني و تعیین تأثیر عوامل
محیطي جهت درک بهتر همهگیرشناسي آن در کشور ايران ميباشد .اين مطالعه بر روي  12442تعداد رخداد بیماري ثبتشده در
سالهاي  1387-1396در سطح شهرستان براي کل ايران انجام شد .ابتدا با تحلیل موران عمومي خودهمبستگي مکاني بیماري در منطقه
مورد مطالعه مورد بررسي قرار گرفت و خوشهاي بودن توزيع مکاني اين بیماري در منطقه مورد مطالعه مشخص گرديد .براي کشف مناطق
داغ و سرد از موران محلي و شاخص گیتس-اورد جي استار استفاده شد .سپس با کمک نقاط رخداد و زمان رخداد ،خوشههاي مکاني و
مکاني-زماني بیماري کشف شدند .درنهايت از همبستگي اسپیرمن و آنالیز رگرسیون خطي براي بررسي تأثیر پارامترهاي محیطي استفاده
شد .نتايج نشان داد که حداکثر بروز در فصل بهار ( )44%و حداقل بروز در تابستان ( )15%است .ماههاي ارديبهشت ،فروردين ،خرداد و
دي ،با مجموع  6650مورد ،به ترتیب مستعدترين ماهها ي سال بودند .نتايج شاخص موران محلي و شاخص گیتس -اورد جي استار
مشخص ساخت که کانونها ي اين بیماري در ايران همچنان فعال بوده و قسمتهايي از استانهاي سمنان ،تهران ،مرکزي ،فارس ،لرستان،
خراسان رضوي و آذربايجان شرقي نقاط داغ بیماري تب برفکي هستند .در اسکن مکاني تعداد  8خوشه شناسايي شد که مويد نتايج موران
و شاخص گیتس-اورد جي استار بودند .در اسکن مکاني-زماني  5خوشه کشف شد که مطابق نتايج اسکن مکاني بود .آنالیز اسپیرمن نشان
داد که همبستگي مثبتي بین موارد وقوع بیماري با پوشش گیاهي وجود دارد که از ابتدا تا انتهاي سال کاهشي است و در فصل زمستان
ارتباط منفي پیدا مي کند .همچنین همبستگي مثبت و افزايشي با سرعت باد و بارش از ابتدا تا انتهاي سال مشاهده شد .بهعالوه
همبستگي مثبت بین وقوع بیماري با ارتفاع و رابطه منفي با جهت شیب محاسبه شد .همچنین از آنالیز رگرسیون خطي براي ارزيابي نحوه
تاثیرگذاري متغییرها استفاده شد که نتايج آن در تايید خروجيهاي همبستگي اسپیرمن بود .نتیجه اين مطالعه نشان ميدهد که بیشتر
شهرهاي مرزي و شهرهاي با تراکم دام زياد به عنوان آسیبپذيرترين شهرهاي ايران شناسايي شدند که شامل مناطق کوهستاني با
آبوهواي معتدل و داراي شرايط نامناسب اجتماعي -اقتصادي و دسترسي محدودتر به امکانات بهداشتي بودند.
واژگان کلیدی :بیماري تب برفکي ،سامانه اطالعات مکاني ،شاخص موران ،آماره اسکن مکاني -زماني ،همبستگي اسپیرمن
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همهگیرشناسی و تحلیل اکولوژیکی بیماری تب برفکی مبتنی بر تحلیلهای

مقاله پژوهشي  -همهگیرشناسي و تحلیل اکولوژيکي بیماري تب برفکي در ايران به کمک سامانه اطالعات مکاني

 -1مقدمه
با توجه به اهمیتي که مسئله همهگیرشناسي 1در
بهداشت جوامع بشري دارد ،در چند دههي اخیر ،تالش-
هاي میان رشتهاي زيادي براي مطالعه بر روي فرايند
انتشار بیماريها صورت گرفته است .يکي از نیازهاي
اساسي در مديريت سالمت ،يافتن عوامل بیماريزا و نحوه
انتشار آنها در محیط است ] .[1فرض پايه در علم همه-
گیرشناسي بدين صورت است که بیماري به صورت
تصادفي توزيع نميشود ،بلکه هر موجود داراي يکسري
ويژگيهايي است که او را مستعد به بیماري خاص و يا او
را از مبتال شدن به بیماري خاص حفظ ميکند .اين
ويژگيها مي تواند به صورت ذاتي بوده و يا مرتبط با يک
سري عوامل محیطي باشد ] .[2وجود عوامل طبیعي نظیر
کوهستانها و درياها و وابستگي برخي از عوامل بیماري به
شرايط محیطي و اقلیمي خاص ،باعث محدود شدن برخي
از بیماريها به مناطق خاصي از کرهزمین گرديده است،
بنابراين جغرافیا و مکان در بررسي بیماريها اهمیت
خاصي پیدا ميکنند ].[3
با ارائه سامانهاي که با استفاده از آن شیوع بیماري
قابل پیشبیني باشد ،ميتوان با اقدامات پیشگیرانه از آن
جلوگیري نمود .سیستم اطالعات مکاني (GIS) 2يک
سیستم کامپیوتري براي مديريت و تجزيه و تحلیل
اطالعات مکاني است که قابلیت جمعآوري ،ذخیره و
تحلیل و نمايش اطالعات جغرافیايي را دارد .با توجه به
گسترش روزافزون دانش و اطالعات و سهولت در دسترسي
به سختافزارها و نرم افزارهاي کامپیوتري ،استفاده از
سیستمهاي اطالعات مکاني ميتواند به عنوان ابزاري
مناسب با قابلیت باال با سرعت و سهولت در تصمیمگیري
در خدمت سیستم بهداشتي قرار گیرد ] .[4از آنجايي که
مسائل بهداشت عمومي و انتشار بیماريها با جغرافیاي
منطقه رابطه مستقیم دارند و همواره داراي بعد مکاني
هستند ،سیستم اطالعات مکاني ميتواند نقش بسزايي در
مديريت و برنامهريزي مسائل بهداشت عمومي و مطالعه
انتشار بیماريها داشته باشد ].[5

1 Epidemiology
2 Geographic Information Systems
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بیماري تب برفکي يا  3FMDيک بیماري ويروسي و
مسري است که بر روي حیوانات زوج سم اهلي مانند گاو،
گوسفند و گاومیش و حیوانات وحشي مانند گراز و گوزن
تأثیر ميگذارد و تابهحال حساسیت  70نوع گونه جانوري
بهثبت رسیده است ] [6در اين میان حساسیت گاو و
خوک بیشتر از ساير حیوانات شناسايي شده است ].[7
عامل مولد بیماري تب برفکي ،ويروسي از خانواده
پیکورناويريده 4از جنس آفتوويروس 5است که باعث ايجاد
عفونتهاي طوالني مدت معموالً در زبان ،لبها و پاها
ميشود که تشخیص آن ميتواند بسیار مشکل باشد و
همین عوامل کنترل بیماري را پیچیده ميکند ] .[8اين
بیماري داراي  7نوع سروتیپ ،6SAT1 ،Asia1 ،C ،O ،A
 SAT2و  SAT3ميباشد که از بین آنها معمو ًال
سروتیپهاي  Aو  Oدر همه کشورهايي که بیماري وجود
دارد ديده ميشود .نوعهاي  SAT2و  SAT3به آفريقا
محدود ميشود و  Asia1مخصوص قاره آسیا است.
سروتیپ  SAT1اگرچه مربوط به آفريقا است اما گاهي
وارد آسیا مي شود .حال آنکه دوام چنداني در آسیا ندارد و
بعد از مدتي خود به خود ريشهکن ميشود ] .[9تب برفکي
از جمله خطرناکترين بیماريها براي دام ميباشد و
هنگام شیوع بیماري ،دامهاي حساس سريعاً مبتال
ميشوند .میزان واگیري در گاوها حتي ممکن است صد
درصد باشد؛ میزان مرگومیر بالغین کمتر از  5درصد و در
گاوها گاهي به  30درصد ميرسد .در دامهاي جوان اغلب
میزان مرگومیر بیش از  90درصد است ] .[10همه
ترشحات بدن دام آلوده ميتواند داراي ويروس باشد.
بیماري تب برفکي به آساني از يک دام به دام ديگر منتقل
ميشود ،زيرا مقدار ويروس در هواي بازدم و ذرات ريز
تنفسي دامها زياد است ] .[11دفع ويروس از بدن دام
آلوده ميتواند  4روز قبل از ظهور عالئم بالیني شروع و تا
 5روز بعد از آن ادامه داشته باشد و میزان واگیري بیماري
در روز بروز عالئم بیشینه است ] .[12انسانها نیز
ميتوانند ويروس  FMDرا در دستگاه تنفسي و بزاق و
مخاط خود به مدت  24تا  48ساعت حفظ کنند و عامل
انتقال به ديگر حیوانات باشند ].[12
3 Foot-and-Mouth Disease
4 Picornaviridae
5 Aphtovirus
6 South Africa Teritory

اس

1 Endemic

 -2پیشینه تحقیق
مطالعه همهگیرشناسي بیماريها از ديد مکاني براي
حل مشکالت سالمت جامعه ،داراي سابقهاي طوالني
ميباشد که نشانگر اهمیت بسیار باالي مکان در وقوع يک
پديده ميباشد که طي آن پژوهشگران بسیاري را واداشته
تا با استفاده از ابزارهاي سامانه اطالعات مکاني به بررسي
نقش مکان در الگوهاي توزيع بیماريها در مطالعات خود
بپردازند .بهعنوانمثال ،سید علیزاده و همکاران با استفاده
از اسکن مکاني و مکاني-زماني به خوشهيابي براي بیماري
تب مالت در شمال ايران پرداختهاند و همچنین بهوسیله
همبستگي اسپیرمن ،رابطه بین اين بیماري با المانهاي
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بیماري تب برفکي در ايران بومي 1است و تقريباً
همیشه ميتوان نشانههايي از آن را در دامها مشاهده کرد.
تیپهاي  Aو  Oدر ايران شايع هستند و گاهي نیز تیپ
 Asia1ديده ميشود .آلودگي با تیپ  SAT1در سال
 1341در ايران شايع شد اما طي دو سال از بین رفت
] .[13با وجود اطالعات قابل توجه در مورد ويروس FMD
و نحوه توزيع آن ،اين بیماري يک تهديد جدي براي بخش
دام در سرتاسر جهان است ] .[14اين امر لزوم بررسي
شرايط فعلي براي شناسايي عوامل مؤثر بر گسترش
بیماري را تضمین ميکند .هر چند میزان کشندگي اين
بیماري پايین ( 5درصد) است ،اما اين بیماري به دلیل
تأثیر سوء بر اقتصاد از طريق کاهش تولید و ايجاد منع
تجارت جهاني براي صادرات دام زنده و محصوالت دامي ،از
اهمیت بااليي برخوردار است ] .[14نخستین گام در
کنترل تب برفکي در مناطق آلوده ،واکسیناسیون جمعي
دامهاي حساس با استفاده از سويههاي در گردش هر
منطقه است ] .[15دستورالعمل سازمان دامپزشکي کشور
براي تب برفکي شامل اعمال اقدامات قرنطینه و بهداشتي،
مراقبت بالیني و سرولوژي به منظور شناخت تغییرات
بیماري و ماهیت سويههاي در گردش و انجام
واکسیناسیون جمعي دامها حداقل هر  4ماه يک بار است.
با توجه به موارد مذکور بايد در نظر داشت که
واکسیناسیون هزينهبر است و گاهي براي جلوگیري از
بیماري مؤثر واقع نميشود .تنها هزينه مربوط به بخش
سوم از دستور العمل ،يعني واکسیناسیون ،در ده سال
منتهي به سال  ،1389به طور متوسط  210میلیارد ريال
در سال برآورد شده است ] .[16اين هزينه جدا از ضرر و
زياني است که به طور مستقیم به واسطه تلفات دامهاي
جوان ،کاهش تولید شیر ،سقط در دامهاي آبستن ،کاهش
توان دام ،کاهش کیفیت و کمیت گوشت ،کاهش باروري و
به طور غیر مستقیم به علت من ع صادرات بر دامدار و
اقتصاد ملي کشورهاي اندمیک از جمله ايران وارد ميشود
] .[17بنابراين ريشهکني ،بهترين گزينه براي همه کشورها
ميباشد .براي اجراي برنامههاي ريشهکني در کشورهايي
که در قارههاي بزرگ قرار دارند همکاري بینالمللي و بین
کشورها ضروري است .بنا به اهمیت باالي بیماري در
جهان و کشور ايران به عنوان يک کشوري که اين بیماري

در آن انديمک بوده و هیچ تحلیل زماني و مکاني بر روي
اين بیماري در کشور صورت نگرفته است ضرورت اين
تحقیق در ايران را بیش از پیش پررنگتر جلوه ميدهد.
اين مطالعه ،بر اساس دانش نويسندگان ،براي اولین بار
به مسئله همهگیرشناسي بیماري تب برفکي در سطح
کشور ايران با استفاده از ابزارهاي سیستم اطالعات مکاني
ميپردازد .در اين مطالعه ،با استفاده از اسکن مکاني،
اسکن مکاني-زماني و همبستگي اسپیرمن به بررسي
همهگیرشناسي مکاني و زماني و تحلیل اکولوژيکي بیماري
تب برفکي پرداخته ميشود .براي اين منظور ،سؤاالت اين
تحقیق بدين صورت ميباشد :الگوي توزيع مکاني تب
برفکي در کشور ايران چگونه است؟ و کدام مناطق از نظر
شیوع بیماري وضعیت بحراني دارند؟ تغییرپذيري زماني
نواحي بحراني چگونه است؟ خوشههاي زماني اين بیماري
چه الگويي دارند و روند تغییرات میزان بروز در سالهاي
اخیر چگونه است؟ هر يک از پارامترهاي محیطي چه
رابطهاي در توزيع و شیوع بیماري دارند و اين رابطه
چگونه است؟
اين مقاله در  5بخش به شکل زير ارائه گرديده است:
در بخش دوم بعد از مقدمه ،به تشريح کارهاي پیشین
انجام شده و نوآوري کار پرداخته ميشود .در بخش سوم
بیان مواد و روشهاي استفاده شده اعم از منطقه مورد
مطالعه ،دادههاي جمعآوري شده و مفاهیم پايه روشهاي
تحلیلي بکارگرفتهشده آمده است .نتايج حاصل و بحث
پیرامون آنها در بخش چهارم آورده شده است .درنهايت،
در بخش آخر نتیجهگیري بیان ميشود.
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اکولوژيکي را بررسي کردهاند ] .[18آهنگرکاني و همکاران
به مطالعه بر روي بیماري تب شالیزار در خالل سالهاي
 1389تا  1393پرداختند و براي مدلسازي بیماري ،دو
روش رگرسیون وزندار جغرافیايي و شبکه عصبي
پروسپترون را چنداليه با يکديگر مقايسه کردند .نتايج
نشاندهندهي عملکرد بهتر شبکه عصبي نسبت به روش
رگرسیون بود ] .[19انتظاري و همکاران به نمايش توزيع
مکاني بیماري تب مالت و بررسي تأثیر عوامل جغرافیايي با
استفاده از همبستگي پیرسون در استان چهارمحال و
بختیاري طي سالهاي  2008تا  2011پرداختند .خروجي
پژوهش مشخص ساخت که ارتباط معناداري بین دما،
بارش و رطوبت با میزان بروز تب مالت وجود دارد ] .[20
الوسن و ژو با استفاده از مدلهاي مکاني ،آمار شیوع
بیماري  FMDدر انگلستان در سال  2001را بررسي
کردند .آنها از ابزارهاي آماري اکتشافي مانند محاسبه
تراکم و رگرسیون غیر پارامتريک استفاده کردند ،سپس با
مدلهاي توصیفي مکاني ،زماني و مکاني-زماني به بررسي
همهگیرشناسي آن پرداختند .در نهايت کاربرد مدلهاي
مختلف بیزين براي بررسي گسترش بیماري آزمايش شده
است ] .[21برانسکوم و همکاران يک رگرسیون بیزين
انعطافپذير مکاني-زماني استفاده کردند تا ارتباط بین
شیوع بیماري تب برفکي و فاکتورهاي اپیدمیولوژيکي در
ترکیه بین سالهاي  1996-2003بررسي کنند .با اين
مدل استانهاي با بیشترين و کمترين خطر رخداد بیماري
را شناسايي کردند .همچنین در اين تحقیق روند زماني
وقوع بیماري در سراسر کشور ترکیه بررسي شد و نشان
داده شد که يک روند افزايشي در شرق و يک روند کاهشي
در غرب کشور ترکیه در اين بازه زماني وجود داشته است
] .[22وارد و همکاران براي منطقه جنوبي تگزاس آمريکا با
استفاده از مدل جغرافیايي خودکار سناريوهاي شیوع تب
برفکي از طريق مخازن اين ويروس چون خوکها و
آهوهاي وحشي به دامهاي اهلي را بهصورت مکاني
پیشبیني کردند ] .[23ديون و همکاران جهت درک تأثیر
تنوع منظره طبیعي در شیوع بیماريهاي مسري در
آفريقاي جنوبي ،يک شبیهسازي چند عامله توسعه دادند
تا پويايي مکاني-زماني بین دام اهلي و حیوانات وحشي در
مرز منطقه حفاظتشده بزرگ کروگر را نمايش دهند .اين
مدل با استفاده از پارامترهاي محیطي و ويژگيهاي
عاملها تنظیم شد تا انتقال بیماري تب برفکي از طريق
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ارتباط مستقیم در مرزها نمايش داده شود .نتايج اين
تحقیق نشان داد که ارتباط بین دامها و بوفالوهاي وحشي،
بهعنوان مخزن بیماري ،بیشتر به دامنه جابهجايي آنها،
ساختار منطقه ،تعداد خرابي توريها و همچنین زمان بین
خرابي و تعمیر آنها بستگي دارد و همچنین برخوردها
تنها در مناطق نزديک آب نبوده و در مناطق چرا نیز اتفاق
افتاده است ] .[24نودکه و همکاران براي اقدام در راستاي
مقابله و ريشهکني بیماري  FMDدر کشور بنین از تحلیل
مکاني-زماني استفاده کردند تا مناطق با ريسکپذيري باال
و ريسکپذيري پايین را شناسايي کنند و ايشان همچنین
تأثیر عواملي چون فصول و کوچ دامها بر روي شیوع
بیماري را مشخص کردند .براي تحلیل مکاني-زماني از
نرمافزار  SaTscanاستفاده شده و همچنین براي شناسايي
تأثیر کوچ دامها ،مسیرهاي حملونقل آنها در نرمافزار R
شبیهسازي شده تا تحلیل جديد بر اساس اندازه جديد
دامها در مناطق مختلف انجام شود ] .[25مطالعه لي و
همکاران ،اولین تحقیق در سطح ملي براي بیماري تب
برفکي در کشور ويتنام است .اين بیماري در کشور ويتنام
بومي بوده و در اين پژوهش تغییرات بیماري را در سطح
منطقهاي به صورت ماهانه بررسي کردند و با آماره اسکن
مکاني-زماني خوشههاي رخداد بیماري تب برفکي را طي
سالهاي  2007تا  2017مشخص کردند .همچنین میزان
تأثیر بر روي گونههاي مختلف از دام ،نوع سروتیپهاي
مشاهده شده و توزيع مکانيشان در سطح کشور نمايش
داده شده است ].[26
اکثر تحقیقات در زمینه بیماري تب برفکي بیشتر به
جنبههاي پزشکي ،نوع سروتیپها ،نوع دامها و ريسک
فاکتورهاي مؤثر در شیوع بیماري پرداختهاند .مطالعه
حاضر به بررسي مکاني و زماني بیماري تب برفکي در
سطح کشور ايران ميپردازد .در اين پژوهش عالوه بر
بررسي جداگانه دو بعد مکان و زمان ،به بررسي مکاني-
زماني نیز پرداخته شده است .اين مطالعه از معدود
مطالعاتي است که در آن از روشهايي نظیر شاخص
عمومي موران و روشهاي محلي همانند شاخص گیتس-
اورد جي استار 1و شاخص موران محلي براي شناسايي
خوشههاي مکاني استفاده شده تا نتايج حاصل از آن با
نتايج آماره اسکن فضايي در قیاس با هم مورد ارزيابي قرار
*1 Getis-Ord Gi

در اين بخش به بررسي ابعاد منطقه مورد مطالعه،
دادههاي جمعآوري شده و روشهاي تحلیلي و آماري
استفاده شده اعم از شاخص موران ،آماره اسکن فضايي و
همبستگي اسپیرمن پرداخته شده است.

 -1-3منطقه مورد مطالعه
در اين پژوهش ،کل کشور ايران بهعنوان منطقه مورد
مطالعه در نظر گرفته شده که با توجه به تقسیمات
کشوري ،کشور ايران شامل  31استان است که تمام
شهرستانهاي موجود در اين استانها مورد مطالعه قرار
گرفته است .ايران در زونهاي  40 ،39 ،38و  41شمالي
سیستم تصوير  UTMو بین طولهاي  44تا  64درجه
شرقي و عرضهاي  24تا  40درجه شمالي گسترده است.
همچنین ايران با داشتن تنوع بارشي و دماي هوا ،داراي
آبوهواي گوناگون از گرموخشک تا معتدل و مرطوب مي
باشد .کشور ايران شامل طیف گستردهاي از توپوگرافي
است به طوري که داراي مناطقي با ارتفاع چندين متر زير
سطح دريا تا بیش از  5600متر باالتر از سطح دريا مي-
باشد .در شکل  1محدوده منطقه مورد مطالعه به همراه
تعداد موارد رخداد بیماري تب برفکي در ايران در سطح
شهرستان قابل مالحظه است.

شکل  -1موارد رخداد بیماري تب برفکي در کشور ايران

اس

 -3مواد و روشها

به طور کلي دادههاي مورد استفاده در اين پژوهش
شامل دادههاي مربوط به گزارشهاي بیماري تب برفکي و
اطالعات اکولوژيکي از قبیل اليههاي هواشناسي ،پوشش
گیاهي و ارتفاعي ميباشد که از طريق سازمانهاي مربوطه
جمعآوري شدند.
دادههاي مربوط به موارد رخداد بیماري تب برفکي در
مقیاس کل کشور ،در فاصله زماني از سالهاي  1387تا
پايان سال  1396به صورت روزانه از سازمان دامپزشکي
کشور دريافت شدند .اين دادهها شامل موارد رخداد در
دامداريهاي کشور و تعداد دام مبتال به بیماري در هر
دامداري با تاريخ شروع بیماري ميباشد .به دلیل خواص
شیوع و انتقال سريع بیماري بین دامهاي دامداري ،از
موارد رخداد بیماري براي انجام تحقیق استفاده شده است
که موقعیت وقوع بیماري و تاريخ بروز در آن موقعیت را
شامل ميشود.
اين دادهها قبل از ورود به فرآيند تحلیل مورد بررسي
قرار گرفته و موارد اشتباه يا تکراري و ناقص حذف و از
محاسبات کنار گذاشته شدند .در شکل  2توزيع زماني
بیماري تب برفکي بهصورت ساالنه  ،فصلي و ماهانه نمايش
داده شده است.
داده  1NDVIحاصل از تصاوير ماهوارهاي  2MODISبه
عنوان پوشش گیاهي استفاده شد .براي تولید نقشههاي
ارتفاعي ،شیب و جهت شیب از مدل رقومي ارتفاعي
 3SRTMاستفاده گرديد .اطالعات متوسط دما ،حداکثر و
حداقل دما ،رطوبت ،بارش ،تبخیر و سرعت باد بهصورت
ماهانه از سازمان هواشناسي ايران جمعآوري شدند.

1 Normalized difference vegetation index
2 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
3 Shuttle Radar Topographic Mission
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گیرند .در نهايت به علت شرايط آب و هوايي و توپوگرافي
متفاوت در سراسر کشور ايران به بررسي تأثیر عوامل
محیطي و جغرافیايي بر روي خوشهها پرداخته شده است.

 -2-3جمعآوری و آمادهسازی دادهها
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شکل  -2توزيع زماني موارد رخداد بیماري تب برفکي در ايران بهصورت ساالنه (الف) ،فصلي (ب) و ماهانه (ج)

 -3-3تحلیلهای زمین آمار
در مطالعات محیطي اغلب اطالعاتي مورد استفاده قرار
ميگیرند که از يکديگر مستقل نميباشند و به نوعي
وابستگي آنها ناشي از موقعیت مکاني رخداد دادهها در
فضاي مورد مطالعه است .اين در حالیست که فرض اصلي
بیشتر روشهاي آماري معمول بر اساس استقالل دادهها
ميباشد ،بنابراين اين روشها براي بررسي دادههاي مکاني
مناسب نخواهند بود .از اين رو ،روشهاي زمین آمار به
عنوان گزينهاي مناسب در تحلیل چنین دادههايي مي
توانند مورد استفاده قرار گیرند که در ادامه تحلیلهاي
زمینآمار استفاده شده در اين مطالعه تشريح ميشود.
 -1-3-3شاخص موران
اين شاخص از ابزارهاي بررسي خودهمبستگي مکاني
است .شاخص موران بین  1+تا  1-متغیر است .چنانچه
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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
شاخص بیشتر باشد بیانگر تجمع زياد و هرچه پايینتر
باشد نشاندهنده پراکندگي بیشتر است .مقدار شاخص
موران از معادله ( )1محاسبه ميشود ].[27
𝑁
𝑁 ∑N
𝑗𝑍 𝑖𝑍 𝑗𝑖𝑊 i=1 ∑𝑗=1
×
2
𝑆0
∑N
𝑖𝑍 i=1
𝑁

()1

=I

𝑁

𝑗𝑖𝑊 ∑ ∑ = 𝑆0
𝑖=1 𝑗=1

)𝑋 𝑍𝑖 = (𝑋𝑖 −
)𝑋 𝑍𝑗 = (𝑋𝑗 −

که در اين رابطه  Xiو  Xjتعداد وقوع در  iامین و j

امین چندضلعي X ،متوسط تعداد وقوع در چندضلعيها،
 Nتعداد کل و  Wijوزن مکاني میان موارد  iو  jاست که از
طريق معادله ( )2محاسبه ميشود.

در حالت کلي زماني که دو چندضلعي همسايه باشند
وزنشان برابر  1و در غیر اين صورت برابر صفر است.
همچنین معیار وزن دهي ميتواند بهصورت ماتريس وزن،
فاصله مراکز چندضلعيها ،طول مرز مشترک و يا ترکیب
طول مرز مشترک و فاصله چندضلعيها نیز تعريف شود.

1

بیشتري داشته باشد ،بیانگر آن است که پديده بیماري روند
خوشهايتر يا پراکندهتري دارد .اگر عالمت  Zمثبت باشد
يعني در بین مناطقي که بیماري مقدار بااليي دارد ،روند
خوشهاي وجود دارد و اگر منفي باشد يعني در مناطقي که
بیماري مقدار پايیني دارد ،روند خوشهاي است.
امتیاز  Zنشان ميدهد که در کدام قسمت از دادهها
مقادير زياد و يا کم خوشهبندي شدهاند .اين ابزار به هر
عارضه در چارچوب عوارضي که در همسايگي آن قرار
دارند نگاه ميکند و اگر عارضهاي مقادير باال داشته باشد از
اهمیت بااليي برخوردار است ،ولي اگر چه به تنهايي
ممکن است يک لکه داغ معنادار از نظر آماري نباشد .براي
اينکه يک عارضه لکه داغ تلقي شود و از نظ ر آماري
معنادار نیز باشد ،بايد هم خود عارضه و هم عوارضي که در
همسايگي آن قرار دارند داراي مقادير باال باشند .جمع
محلي يک عارضه و همسايگانش بطور نسبي با جمع کل
عارضهها مقايسه ميشود و زمانیکه جمع محلي مورد
انتظار بیشتر باشد و اختالف به اندازهاي باشد که نتوان آن
را تصادفي دانست ،در نتیجه امتیاز  Zبه دست خواهد آمد.
آماره شاخص گیتس-اورد جي استار از طريق معادله ()3
محاسبه ميشود.
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 -2-3-3شاخص گیتس-اورد جی استار
اين شاخص به منظور بررسي نحوه تجمع مقادير خیلي
بزرگ يا خیلي کوچک يک رويداد مانند بروز بیماري که به
ترتیب نشانگر نقاط داغ (مناطق بحراني) و نقاط سرد
(مناطق امن) ميباشد .در اين شاخص ،مقادير مثبت Z-
 Scoreنشانگر نقاط داغ و مقادير منفي  Z-Scoreنقاط سرد
را نشان ميدهند ] .[28در واقع  Z-Scoreامتیاز استاندارد
شدهاي است که میزان متمرکز بودن يا پخششدگي
بیماري را نشان ميدهد .هر چه اين مقدار از صفر فاصله

اس

در غیر اين صورت

0

{ = 𝑗𝑖𝑊

,

,





  X




2
j
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 n
 X
j 1
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در اين فرمول  x jمقدار خصیصه براي عارضه
 w i , j،jوزن فضايي بین عارضه  n , j , iبرابر با تعداد
کل عارضهها ميباشد .از آنجا که  Giخود نوعي امتیاز Z

است ديگر نیاز به محاسبه ديگري نیست ].[29
 -3-3-3آماره اسکن فضایی
در اين تحقیق دادههاي وقوع بیماري به صورت
نقطهاي با مختصات تقريبي محل وقوع در سطح کشور
جمعآوري شده است که براي کشف خوشههاي مکاني و
مکاني-زماني بیماري تب برفکي در کل کشور مورد
استفاده قرار گرفت .به منظور شناسايي مناطقي که نرخ
بروز بیماري در آنجا با توجه به تراکم دام در خطر ،بهطور
قابل مالحظهاي بیشتر از ساير مناطق است از آماره اسکن
فضايي که در نرمافزار  SaTScanتعبیه شده استفاده
گرديد .اين نرمافزار به منظور کشف خوشههاي مکاني و
مکاني-زماني بیماريها و بررسي اهمیت آماري خوشههاي
بیماري توسعه يافته است .براي استفاده از مدل مکاني-
زماني ميتوان از دو مجموعه داده موارد رخداد بیماري و
مختصات تقريبي آنها استفاده کرد که در اين آنالیز دوره
زماني و تاريخ رخداد داراي اهمیت زيادي ميباشد.
همچنین براي کشف خوشههاي مکاني محض در اين
روش سه مجموعه داده ،تعداد موارد رخداد بیماري در هر
شهرستان ،تعداد دام در هر شهرستان و مختصات تقريبي
مراکز شهرستانها مورد استفاده قرار گرفتند .اين روش
جهت شناسايي خوشههاي بیماري هم براي دادههاي
نقطهاي و هم پلیگوني کاربرد دارد که در اين آنالیز زمان
داراي اهمیت کمتري نسبت به آنالیز مکاني-زماني مي
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باشد .همانطور که در شکل  3نشان داده شده است ،روش
کار بدين ترتیب 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 بهطور 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 ] .[30در مقايسه با ساير
روشهاي شناسايي خوشه ،اين روش نوين ويژگيهاي
ممتازي دارد که عبارتاند از امکان آنالیزهاي مکاني،
زماني و مکاني-زماني با قابلیت تعريف بازههاي زماني ،در
نظر گرفتن روش کشف خوشه با توجه به ذات و توزيع
بیماري همچون پواسون (براي توزيعهاي يکنواخت)،
گوسین و برنولي و نحوه جمعآوري دادهها (نقطهاي و
پلیگوني) ،ارائه خوشههاي 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 کامالً از روشهاي ديگر متمايز کرده است و امروزه
ميتواند بهطور گسترده در شناسايي و آنالیز خوشههاي
بیماريهاي مختلف استفاده شود ].[31

شکل  -3روش خوشه يابي مکاني-زماني آماره اسکن فضايي

 -4نتایج
با توجه به شکل  2مشاهده ميشود که در روند ساالنه
بیماري تب برفکي در دو سال ابتدايي يعني سالهاي 87
و  88تعداد بروز بیماري کم بوده بهطوري که در سال
 1387تعداد  90مورد رخداد بیماري ثبت گرديده و در
سال  1388با افزايش چند برابري روبهرو بوده و به تعداد
 804مورد افزايش پیدا کرده است .اما به يکباره در سال
 89به تعداد  5337مورد رسیده که بیشترين میزان در
طي اين دوره ده ساله است .بعد از آن در سالهاي بعد

8

شاهد روند کاهشي در میزان بیماري هستیم .همچنین
فصول بهار و زمستان با داشتن به ترتیب  44و  23درصد
موارد رخداد بیماري مستعدترين فصول بروز اين بیماري
ميباشند .روند ماهانه رخداد بیماري تب برفکي داراي دو
قله در ماههاي ارديبهشت با تعداد  2398و دي ماه با
 1183مورد است .ماههاي فروردين ،ارديبهشت ،خرداد ،با
داشتن  5467مورد رخداد بیماري ،از مستعدترين ماهها
براي بروز بیماري هستند .میزان رخداد بیماري در
فروردين داراي  1775مورد که تا ارديبهشت روند افزايشي
داشته که بعد از ارديبهشت نمودار تا نیمه اول سال يعني
شهريور با شیب معنيداري با روند نزولي روبهرو بوده و به
کمترين موارد وقوع بیماري با تعداد  484مورد رسیده
است .براي نیمه دوم سال اين روند به صورت صعودي
ادامه داشته تا در دي ماه دوباره به نقطه بیشینه دوم خود
نزديک شده و تعداد رخداد بیماري در اين ماه به حدود
 1183مورد رسیده است و دوباره نمودار روند کاهشي تا
اواخر سال يعني اسفند ماه به خود گرفته است.
در اين تحقیق تحلیلهاي زمین آمار مورد استفاده
براي بررسي توزيع و شناسايي خوشههاي موارد رخداد
بیماري از دو بخش تشکیل يافتهاند .در ابتدا براي بررسي
وجود يا عدم وجود خودهمبستگي مکاني میان موارد
رخداد بیماري و نحوه توزيع بیماري از لحاظ خوشهاي يا
تصادفي و يا يکنواخت بودن از شاخص عمومي اندازهگیري
خودهمبستگي مکاني  Global Moran's Iبر روي متوسط
بروز سالیانه در سطح شهرستانهاي کشور طي دوره مورد
مطالعه  10ساله هم بهصورت جداگانه و هم بهصورت
تجمعي استفاده شده است .خروجي اين تحلیل براي
تمامي موارد رخداد بیماري براي کل بازه مطالعه در شکل
 4مشاهده ميشود که نشاندهندهي خوشهاي بودن الگوي
بیماري تب برفکي در ايران در سالهاي  1387تا  1396با
 Z-score= 3.52و  P-value >0.01و تصادفي يا يکنواخت
نبودن الگوي آن ميباشد .آماره  P-valueتقريبي از
مساحت زير منحني توزيع نرمال است که به منظور
ارزيابي اينکه آيا نتايج حاصل از آزمون به دلیل تصادف و
شانس رخ داده است يا خیر استفاده ميشود .اين مقدار هر
چه به صفر نزديک تر باشد احتمال تصادفي و شانسي بودن
نتیجه حاصل از آزمون مورد بررسي کمتر و سطح
معناداري بیشتر ميشود ] .[30جزئیات موران عمومي براي
هر سال در جدول  1آورده شده است.
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نشان ميدهند که خوشههاي وجود بیماري در آن مناطق
حضور دارند .همچنین نواحي ) (Low-Lowو يا Cold
 ،Spotبیانگر مناطقي هستند که خوشههاي عدم وجود
بیماري در آن مناطق حضور دارند.
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شکل  -4خروجي  Global Moran’s Iبر روي بیماري تب برفکي طي
سالهاي 1388-1396
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Local Moran’s I

جدول  -1نتايج موران عمومي براي تب برفکي به تفکیک هر سال
نوع توزيع

p-value:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

z-score
7.21
4.85
6.65
4.1
3.76
4.81
9.19
8.67
11.68
4.69

Moran's Index
0.14
0.07
0.12
0.07
0.06
0.09
0.16
0.16
0.22
0.08

1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

خوشهاي

0

3.52

0.06

96-87
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خوشهاي
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خوشهاي
خوشهاي
خوشهاي
خوشهاي

سال

درگام بعدي جهت کشف خوشههاي مکاني و شناسايي
مناطقي که نرخ شیوع بیماري در آن مناطق بهطور قابل
توجهي از ساير مناطق بیشتر است از شاخص محلي کشف
خوشههاي مکاني موران محلي و شاخص گیتس-اورد جي
استار استفاده شده است .همانطور که در شکل  5نمايش
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داده شده است خوشههايي که توسط شاخص محلي موران
شناسايي و کشف ميشوند در چهار گروه )(High-High
خوشههاي با مقادير زياد (Low-Low) ،خوشههاي با
مقادير کم (High-Low) ،ناخوشهها که در آن يک مقدار
زياد توسط مقادير کم محاصره شدهاند و )(Low-High
تکدانههايي که در آن عارضه داراي مقدار کم ،توسط
عوارض داراي مقادير زياد محاصره شدهاند قرار ميگیرند و
از طرفي مناطقي که شامل هیچ يک از موارد فوق نباشند،
به عنوان مناطق بدون اهمیت از حیث مکاني شناخته مي
شوند .نواحي ) (High-Highو يا  ،Hot Spotمناطقي را

در روش بعدي براي کشف خوشههاي مکاني از شاخص
گیتس-اورد جي استار استفاده شده است .آماره  Giکه
براي هر عارضه موجود در دادهها محاسبه ميشود نوعي
امتیاز  Zاست .براي امتیاز  Zمثبت و معنادار از نظر آماري،
هر چه امتیاز  Zبزرگتر باشد ،مقادير باال به میزان زيادي
خوشهبندي شده و لکه داغ تشکیل ميدهند .براي امتیاز Z
منفي و معنادار از نظر آماري ،هر چه امتیاز  Zکوچکتر باشد
به معناي خوشهبندي شديدتر مقادير پايین خواهد بود و
اينها در حقیقت لکههاي سرد را نشان ميدهند].[28
در شکل  6محدودههاي آبي پررنگ محدودهاي است
که در آن مقادير کم رخداد بیماري تجمع کردهاند و
نواحي قرمز پررنگ محدودههايي هستند که در آنها
مقادير باالي تعداد موارد رخداد بیماريها متمرکز شدهاند.
در نتیجه با توجه به يافتههاي تحقیق ،نتايج شاخص
گیتس-اورد جي استار نتايج حاصل از شاخص موران
محلي را تايید مينمايند.

0

50°0'0"E

شکل  -6کشف خوشههاي مکاني با استفاده از

*Getis-Ord Gi
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مکان و اندازههاي خوشههاي مکاني شناسايي شده با
روش آماره اسکن فضايي در شکل  7آورده شده است.
نتايج نشان ميدهند که کانونهاي اصلي بیماري تب
برفکي بدينصورت ميباشد که خوشه اولیه ( Primary
 )Clusterدر استان قم با خطر نسبي  ،11.62خوشه دوم
در استان فارس و به خصوص در شهر شیراز با خطر نسبي
 12.86قرار گرفته است .کانونهاي ديگر همانند خوشه
سوم که شامل برخي از شهرهاي دو استان اصفهان و يزد
شامل شهرهاي اصفهان ،يزد ،صدوق ،میبد ،تفت و ابرکوه
با خطر نسبي  7.11همچنان فعال هستند ،خوشه چهارم
در استان خراسان رضوي و شهرهاي مشهد و نیشابور،
بینالود و تربتحیدريه را با خطر نسبي  5.64در بر گرفته
است .خوشه پنجم در آذربايجان غربي در شهرستان ارومیه
با خطر نسبي  4.92رخداده است .خوشه ششم با خطر
نسبي  1.72برخي از شهرهاي استان کرمانشاه که شامل

شهرهاي کرمانشاه ،اسالمآباد ،ثالث باباجاني ،جوانرود،
داالهو ،روانسر ،سرپل ذهاب ،صحنه ،کنگاور ،هرسین ،پاوه،
گیالنغرب و بخشي از شهرهاي استان لرستان شامل دلفان،
بروجرد ،دوره ،سلسله و پلدختر و شهرهاي استان همدان
شامل همدان ،اسدآباد  ،بهار ،تويسرکان ،کبودرآهنگ ،مالير
و نهاوند ميباشد و از استان کردستان شهرهاي دهگالن،
سروآباد ،سنندج ،قروه و کامیاران را شامل ميشود و در
آخر بخش کوچکي از استان ايالم شامل شهرهاي ايوان،
دره شهر ،شیروان و چر و ملکشاهي را در برگرفته است.
خوشه هفتم با خطر نسبي  4.26شهر ملکان از استان
آذربايجان شرقي ميباشد .خوشه هشتم از اين تحلیل با
خطر نسبي  1.55شامل برخي از شهرهاي استان
آذربايجان شرقي از قبیل شهرهاي سراب ،میانه ،چاراويماق
و همچنین شهرهاي خلخال ،کوثر و نیر از استان اردبیل
ميباشد.

شکل  -7خوشههاي آماره اسکن
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مکاني SaTScan

11.62
12.86
7.11
5.64
4.92
1.72
4.26
1.55

99.82
34.03
82.71
41.59
53.55
1030.52
53.55
0311.35

1069
424
565
231
259
1670
225
476

اس

خطر نسبي

مورد انتظار

مشاهده شده

p-value
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

کالستر
1
2
3
4
5
6
7
8

شکل  -8خوشههاي آماره اسکن

مکاني -زماني SaTScan

جدول  -3جزئیات خوشههاي مکاني -زماني  SaTScanبراي تب برفکي طي سالهاي 87-96
خطر نسبي

مورد انتظار

مشاهده شده

P-value

پايان

شروع

شماره کالس

4.51
4.5
51.87
6.09
21.66

4535.48
3667.46
65.55
922.88
53.88

20444
16500
3400
5623
1167

0
0
0
0
0

89/1/11
89/2/10
92/4/9
96/12/29
93/1/11

88/12/10
89/1/12
92/3/11
95/1/13
92/11/12

1
2
3
4
5

همبستگي اسپیرمن بین موارد رخداد بیماري در
سطح شهرستانها با متغیرهاي اکولوژيکي انجام گرفت که

جزئیات آن در جدول  4آورده شده است .ضريب اسپیرمن
مقداري بین  +1تا  -1به خود اختصاص ميدهد که با
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جدول  -2جزئیات خوشههاي آماره اسکن مکاني براي سالهاي  87تا 96

در آماره اسکن مکاني-زماني که در شکل  8نشان داده
شده  5خوشه کشف شد .خوشه اول در بازه زماني 88/12/10
تا  89/1/11با خطر نسبي  ،4.51خوشه دوم در بازه زماني
 89/1/12تا  89/2/10با خطر نسبي  ،4.5خوشه سوم در بازه
زماني در بازه زماني  92/3/11تا  92/4/9با خطر نسبي
 ،51.87خوشه چهارم در فاصله زماني  95/1/13تا
 96/12/29با خطر نسبي  6.09و خوشه پنجم در بازه زماني
 92/11/12تا  93/1/11با خطر نسبي  21.66کشف شد.
خوشهها به همراه جزئیات در جدول  3آورده شده است.
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نزديک شدن آن به  +1بیانگر همبستگي قوي و با نزديک
شدن به  -1بیانگر همبستگي قوي و وارون بوده و مقدار
نزديک صفر به معني عدم وجود همبستگي بین دو متغیر
است .مطابق جدول  4میزان رخداد بیماري با پوشش
گیاهي شهرهاي کشور در سه فصل بهار ،تابستان و پايیز
رابطه مثبت نشان دادند .ضريب همبستگي براي دو فصل
بهار و تابستان با احتمال  99درصد ) (P<0.01و همچنین
براي فصل پايیز با احتمال  95درصد مشاهده شد .نتايج
نشان داد که با گذشت زمان از ابتداي سال تا انتهاي سال،

از اين همبستگي کاسته ميشود .در ادامه نتايج تحلیل
اسپیرمن بر روي دادههاي رخداد بیماري و عاملهاي
هواشناسي شامل میانگین سرعت باد ماهانه ،میانگین
بارش ماهانه و دماي متوسط ماهانه هر شهر ميباشد که
نتايج نشانگر افزايش رابطه سرعت باد و بارش با گذشت
زمان از اوايل سال بوده است .عالوه بر اين بین موارد
رخداد با دماي متوسط ماهانه با سطح اطمینان  99درصد
ارتباط منفي وجود دارد.

جدول  -4ضرايب همبستگي اسپیرمن بین بیماري تب برفکي با متغیرهاي اکولوژيکي فصلي طي سالهاي 87-96
زمستان

تابستان

پائیز
*

**

بهار
**

-0.079
0.121

0.128
0.012

0.183
0.000

0.208
0.000

ضريب همبستگي
معناداري

پوشش گیاهي

**0.219
0.000

*0.108
0.034

*0.106
0.037

0.028
0.580

ضريب همبستگي
معناداري

سرعت باد

**0.253
0.000
**-0.362
0.000

*-0.122
0.016
**-0.448
0.000

0.090
0.077
**- 0.399
0.000

0.028
0.580
**-0.328
0.000

ضريب همبستگي
معناداري
ضريب همبستگي
معناداري

با توجه به نتايج ارائه شده در جدول  5بین موارد
رخداد بیماري و ارتفاع با سطح اطمینان  99درصد
همبستگي مثبت وجود دارد .اين مسئله با نتايج اسکن
مکاني مطابقت داشته و مناطق مرتفع و کوهستاني زاگرس
شامل استانهاي کردستان ،لرستان ،کرمانشاه و ايالم از
کانونهاي اين بیماري هستند .همچنین بین موارد بروز

بارش
دما

بیماري با جهت شیب سطح زمین با سطح اطمینان 95
درصد ارتباط منفي وجود دارد .درنهايت ارتباط معناداري
بین بروز بیماري با ساير پارامترها شامل شیب سطح
زمین ،میانگین رطوبت نسبي ،میانگین مقدار حداقل و
حداکثر رطوبت نسبي و مجموع ساعات آفتابي در هر ماه
مشاهده نشد.

جدول  -5ضرايب همبستگي اسپیرمن بین بیماري تب برفکي با متغیرهاي اکولوژيکي طي سالهاي 87-96
شیب

جهت شیب
*

ارتفاع
**

0.075
0.139

-0.102
0.045

0.428
0.000

1.000

ضريب همبستگي
معناداري

موارد رخداد

**0.407
0.000

**-0.134
0.008

1.000

**0.428
0.000

ضريب همبستگي
معناداري

ارتفاع

**-0.231
0.000

1.000

**-0.134
0.008

*-0.102
0.045

ضريب همبستگي
معناداري

جهت شیب

1.000

**-0.231
0.000

**0.407
0.000

0.075
0.139

ضريب همبستگي
معناداري

شیب

تجزيه تحلیل دادهها با استفاده از رگرسیون خطي
ساده با در نظر گرفتن موارد رخداد بیماري به عنوان
متغییر وابسته انجام شد .با توجه به جدول  6و  ،7بر
اساس مدل رگرسیون خطي ساده بین تعداد موارد رخداد
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موارد رخداد

بیماري و برخي متغییرهاي مدنظر ،ارتباط معنيداري
ديده شد ( .)p>0.01اختالف آماري معکوس و معنيداري
بین موارد رخداد بیماري با میانگین بارش ( )p>0.01با
ضريب همبستگي ( ،)R=0.148میانگین دما ( )p>0.01با

اس

جدول  -6نتايج رگرسیون خطي براي همبستگي متغییرهاي اکلوژيکي با بیماري تب برفکي
ضرايب غیر استاندارد
ضرايب استاندارد

متغییر

P-Value

t

0.004

-2.931

Beta
-0.148

Std. Error
0.593

B
-1.738

میانگین بارش

0.000

-3.698

-0.185

0.639

-2.362

میانگین دما

0.057

1.906

0.097

5.140

9.797

میانگین سرعت باد

0.000

10.455

0.471

241.881

2528.951

میانگین بارش برف

0.002

3.136

0.158

0.005

0.015

ارتفاع

جدول  -7ضرايب متغییرهاي اکولوژيکي حاصل از مدل رگرسیون خطي
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

61.255

0.019

0.022

a

60.862

0.032

0.034

a

61.895

-0.001

0.001

a

.037

میانگین سرعت باد

54.645

0.220

0.222

.471a

میانگین بارش برف

61.158

0.022

0.025

a

 -5بحث
بیماري تب برفکي از جمله بیماريهاي حساس و
تاثیرگذار بر روي اقتصاد کشورها است ].[12 ،9 ،24
سازمان دامپزشکي کشور براساس توصیههاي سازمان
جهاني سالمت حیوانات ،براي مقابله با اين بیماري،
اقداماتي مبني بر سويهشناسي در مناطق بروز تب برفکي،
واکسیناسیون و قرنطینه انجام داده است .اما با وجود
چنین اقداماتي ايران همچنان جز کشورهاي اندمیک اين
بیماري ميباشد .بنابراين تنها با واکسیناسیون نميتوان با
اين بیماري مقابله کرد ].[32
با توجه به توانايي سیستم اطالعات مکاني در تحلیل
آماري و مکاني اطالعات و بصريسازي نتايج در مقیاس
بزرگ ،هدف اين تحقیق بررسي همهگیرشناسي مکاني و
مکاني-زماني بیماري تب برفکي در مقیاس کشور در سطح
شهرستان ها و تايین تاثیر پارامترهاي محیطي در شیوع آن
است .کشف الگوهاي مکاني و زماني بحران ميتواند تاثیر
بهسزايي در تصمیمگیريها در اولويتگذاري تخصیص
منابع مالي و انساني و تدابیر بهداشتي داشته باشد.
همانطور که در شکل  2نشان داده شده است ،در
روند ساالنه بیماري تب برفکي در دو سال ابتدايي بازه بروز

R

متغییر

.148
.185

.158

میانگین بارش
میانگین دما

ارتفاع

بیماري کم بوده اما به يکباره در سال  89به تعداد 5337
مورد رسیده که بیشترين میزان در طي اين دوره ده ساله
است .بعد از آن در سالهاي بعد شاهد روند کاهشي در
میزان بیماري هستیم .همچنین فصول بهار و زمستان با
داشتن به ترتیب  44و  23درصد موارد رخداد بیماري
مستعدترين فصول بروز اين بیماري ميباشند .در تحقیق-
هايي بیشترين شیوع در ماههاي زمستاني اکتبر ،نوامبر،
ژانويه و فوريه گزارش شده ] [12،25و همچنین ماههاي
بهاري چون مارچ ،آوريل و مي نیز از شايعترين ماههاي
بروز گزارش شدهاند ] .[26،33از سوي ديگر نتايج نشان-
دهنده همبستگي منفي موارد رخداد با دما و همچنین
همبستگي مثبت با پوشش گیاهي در فصل بهار است که
ميتواند توجیهي براي اين مسئله باشد.
با استفاده از تحلیل موران و گیتس-اورد جي استار
نشان داده شد که بیماري تب برفکي داراي ماهیت خوشه-
اي و درنتیجه قابل بررسي با ابزارهاي تحلیل آماري مکاني
است .تحقیقات ديگر نیز اين امر را نشان دادهاند ].[25،26
نتايج تحلیل موران بیانگر اين است که خوشههاي موارد
رخداد تقريباً در قسمتهايي از استانهاي فارس ،سمنان،
مرکزي ،تهران ،لرستان ،آذربايجان شرقي و شهرهاي مرزي
از استان خراسان رضوي را شامل ميشود .از داليل چنین

13

ن شريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،1شهريور ماه  - 1400مقاله پژوهشي

ضريب همبستگي ( ،)R=0.185و ارتباط آماري مستقیم و
معنيداري بین میانگین بارش برف ( )p>0.01با ضريب
همبستگي ( )R=0.471و ارتفاع ( )p>0.01با ضريب

همبستگي ( ،)R=0.158وجود داشت .بین موارد رخداد
بیماري با میانگین سرعت باد ،شیب و جهت شیب ارتباط
معنيداري يافت نشد.

مقاله پژوهشي  -همهگیرشناسي و تحلیل اکولوژيکي بیماري تب برفکي در ايران به کمک سامانه اطالعات مکاني

نتايجي ميتوان به وجود قاچاق و خريد و فروش دام بدون
رعايت پروتکلهاي بهداشتي و همچنین تراکم دام در اين
استانها و عوامل اکولوژيکي آنها اشاره نمود.
با توجه به نتیجه بصري اسکن مکاني در شکل ،7
خوشههاي مکاني بیشتر در استانهاي مرکزي و جنوبي با
تراکم دام باال ،استانهاي مرزي در شمال غرب و شمال
شرق کشور و استانهاي غربي که داراي مناطق مرتفع
هستند قرار دارند .در ساير تحقیقات انجامشده با رويکرد
دامپزشکي در ايران نیز نشان داده شده است که در
استانهاي مرزي چون آذربايجان شرقي و غربي به اين
دلیل که منطقه حائل بین همسايگان شمال غرب کشور
ميباشند ] [32،34و همچنین در مناطق مرزي شمال
شرق کشور ] [8میزان شیوع تب برفکي باالست .از سوي
ديگر در کشورهاي همسايه ايران از جمله عراق ،ترکیه،
افغانستان و پاکستان نیز بیماري نب برفکي اندمیک است
] .[32همچنین در استانهاي گرمسیر جنوبي که در فصل
زمستان میزبان عشاير هستند شاهد بروز باالي بیماري تب
برفکي هستیم ] [35که مطابق با نتايج اسکن مکاني است.
در تحلیل مکاني-زماني ،وابستگي ذاتي خوشههاي
مکاني به زمان درنظر گرفته ميشود .اسکن مکاني-زماني
ضمن تائید نتايج اسکن مکاني نشان داد که خوشهها
معموال در فصول بهار و زمستان قرار دارند و همچنین دو
عدد از پنج خوشه مکاني-زماني در اواخر سال  89که
داراي بیشترين بروز بیماري در طي کل بازه است رخ داده
است .دو خوشه ديگر نیز يکي در بهار و ديگري در
زمستان سال  92قرار دارد .يک خوشه نیز به طول دو سال
از ابتداي سال  95تا انتهاي سال  96شناسايي شده است.
نتايج اسپیرمن نشان داد که موارد رخداد بیماري با
پوشش گیاهي در بهار همبستگي مثبت و در زمستان
همبستگي منفي دارد .اين امر ميتواند به دلیل تغییرات
پوشش گیاهي در اين دو فصل باشد که در روند حرکتي و
چراي دامها تاثیر ميگذارد ] .[24همچنین بین بیماري و
دما همبستگي منفي ديده شد .اين مسئله مطابق روند
زماني بروز بیماري است که در ماههاي گرم سال میزان
بروز کم و در ماههاي سرد بیشتر است .در بررسي
همبستگي عوامل محیطي که با تغییر فصول ثابت مي-
مانند يافته ها حاکي از ارتباط مثبت بین بروز بیماري با
ارتفاع ،احتماال به دلیل وجود چراگاهها و مراتع در
ارتفاعات ،و همچنین ارتباط منفي با جهت شیب است که
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طبیعتاً به دلیل صعبالعبور بودن چنین مناطقي براي دام
ميتواند باشد .همچنین مدل رگرسیون خطي براي
اعتبارسنجي همبستگي متغییرهاي اکولوژيکي مورد
استفاده قرار گرفت ] [36که خروجي آن در تايید نتايج
تحلیل اسپیرمن بود.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
مطابق نتايج به دست آمده از آنالیزهاي بررسي الگوي
مکاني و کشف خوشهها ،اين بیماري توزيع تصادفي و
يکنواخت ندارد و ماهیت مکاني اين بیماري سبب بروز
خوشههاي بیماري مطابق با ويژگيهاي محلي آن مناطق
ميشود .با توجه به نتايج آنالیزهاي کشف خوشههاي
مکاني بیماري ،بیشتر شهرهاي مرزي و شهرهاي با تراکم
دام زياد به عنوان آسیب پذيرترين شهرهاي ايران
شناسايي شدند .همچنین مناطق با آبوهواي معتدل و
ارتفاع باال با شرايط نامناسب اجتماعي-اقتصادي و
دسترسي محدودتر به امکانات بهداشتي دام آسیبپذيري
بیشتري نشان دادند .اين بیماري در فصل بهار با 44
درصد از وقوع بیماري ،بیشترين آمار گزارش بیماري را به
خود اختصاص داده است که ناشي از زمان جابهجايي
دامها که بسته به شرايط آب و هوايي هر منطقه و برخورد
دامها با يکديگر در هنگام جابهجايي اتفاق ميافتد ،مي
باشد .با توجه به نتايج حاصل از بررسي مکاني و مکاني-
زماني بیماري تب برفکي به نظر ميرسد که کانونهاي
اصلي بیماري همچنان فعال هستند و همچنین بعضي از
کانونهاي فرعي از بیماري در مناطقي در حال کمرنگ
شدن ميباشند و در عوض کانونهاي جديدي از بیماري
نیز در حال شکلگیري است که بايد مورد توجه جديتري
قرار گیرند .از مهمترين اهداف اين تحقیق يافتن بررسي
روابط بین پارامترهاي اکولوژيکي و موارد رخداد بیماري
ميباشد که به آن پرداخته شد.
به عنوان کارهاي آينده ،ميتوان به بررسي اثر پارامتر-
هاي محیطي ،اجتماعي-اقتصادي و پارامترهايي همچون
میزان مراتع در هر شهرستان و چراگاههاي مهم که دام-
هاي مختلف در هنگام چرا باهم برخورد دارند ،پرداخت.
همچنین ارزيابي اثر عوامل مکاني همانند فاصله از
رودخانهها ،راههاي اصلي انتقال دام و بازارچههاي فصلي و
مرزي فروش دام ،کشورهاي همسايه میزبان بیماري و راه-

اس
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از محدوديتها و چالشهاي اين تحقیق ميتوان به
کارآمد نبودن سیستم ثبت کشور اشاره کرد که ممکن
است برخي گزارشهاي بیماري ثبت نشوند يا اطالعاتشان
غیر قابل اعتماد باشد و يا برخي از مناطق کشور رسیدگي
.الزم در جهت ثبت و گزارش دادهها صورت گرفته نباشد
از آنجايي که توزيع خطاها در سراسر منطقه مورد مطالعه
 در اين تحقیق از آن چشم پوشي،ميتواند يکسان باشد
 دادههاي آماري همانند تعداد دام براي، از طرفي.گرديد
هر شهرستان يا واحدهاي کوچکتر در دسترس نميباشند
.و روش دقیقي براي تخمین آمار دام وجود ندارد

سپاسگزاری
نويسندگان اين مقاله از تمامي کارکنان سازمان
 سازمان هواشناسي کشور و از جناب آقايان،دامپزشکي
دکتر علیمحمدي و مهندس بابک رنجگر براي راهنمايي
 کمال،هاي بسیار ارزشمند در جهت پیشبرد اين تحقیق
.تشکر و قدرداني را دارند

- جنس و دماي خاک در ماه،هاي ارتباطي براي قاچاق دام
 جهت جغرافیايي وزش باد بر روي بیماري در،هاي مختلف
 از آنجايیکه سرعت.فهرست تحقیقات آينده قرار گیرد
انتقال و ويژگي بیماري تب برفکي در دامهاي مختلف
سبک و سنگین متفاوت ميباشد براي تحقیقات آتي بهتر
است نوع دام سبک و سنگین به صورت تفکیک شده مورد
بررسي قرار گیرد تا ويژگيهاي منحصر به فرد در هر يک
-از دام ها از جمله میزان تاثیر عوامل محیطي بر روي دام
 اين مطالعه با توجه به.هاي مختلف بررسي گردد
. به صورت فصلي انجام يافت،محدوديت زماني و دادهاي
لذا در مطالعات آينده با توجه به اينکه بیماري تب برفکي
در ماهها و زمانهاي خاصي از سال داراي شیوع بیشتري
ميباشد و متغییر زمان به عنوان يکي از مهمترين مولفه
 توزيع بیماري،در تشديد بیماري تب برفکي بشمار ميآيد
مورد نظر به صورت ماهانه و زمانمند ميتواند مبحث
 پیشنهاد، در نهايت.جديدي براي تحقیقات پیش رو باشد
ميشود از روشهاي طبقهبندي و پیشبینيکننده
- براي تولید نقشه پیشSVM  وGARP ،MaxEnt مانند
. استفاده شود،زماني بیماري تب برفکي-بیني توزيع مکاني
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