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13/11/95: پذیرش مقاله17/9/95: دریافت مقاله
روند رو به افزایش مبتالیان به بیماري سالک در شهرستان پلدختر طی ده سال گذشـته و پیشـرفت تکنولـوژي در تولیـد داده،     :مقدمه

بینـی  لذا در این بررسی از متغیرهـاي اقلیمـی در پـیش   . بینی شیوع بیماري را در منطقه افزایش داده استهاي پیشضرورت ساخت مدل
.استفاده شده استبیماري سالک 

صورت همزمـان  هاي اقلیمی بهرگرسیونی رابطه بین آمار تعداد مبتالیان به بیماري و سیگنالدر این تحقیق با کمک مدل: هامواد و روش
.و با یک، دو، سه و چهار ماه تأخیر رگرسیون گرفته شده است

در مجموع بین بیماران بهمن با سیگنال اقلیمی : هایافتهnino1،یمیاقلبیماران اسفند با سیگنال ديpna   بهمن، بیماران فـروردین بـا
ـ یاقلفروردین و بیماران مرداد با سیگنال AOاسفند، بیماران اردیبهشت با سیگنال اقلیمی AAMMیمیاقلسیگنال  خـرداد، در  tsaیم

درصد رابطه معنادار وجـود  10دي در سطح nino1یمیاقلهمچنین بین بیماران بهمن با سیگنال . درصد رابطه معنادار وجود داشت5سطح 
.داشت
ري کـارگی بهتـر از بـه  بیمـاري، بینـی هاي اقلیمی با تأخیر بـراي پـیش  داد که استفاده از سیگنالاین بررسی نشان : گیريبحث و نتیجه

ی همبسـتگ میزان بیشترینبا دو ماه تأخیرpdoبین آمار ابتال به بیماري در کل دوره با سیگنال .صورت همزمان استها و بیماري بهسیگنال
هاي سال همبستگی خـوبی بـین شـیوع بیمـاري سـالک و      عالوه بر این نتایج نشان داد که تقریباً در نیمی از ماه.به دست آمد%) 53/84(

.هاي اقلیمی به شیوع بیماري سالک پی بردتوان با استفاده از سیگنالهاي اقلیمی وجود دارد و درنتیجه میسیگنال
بینی، شهرستان پلدختر، همبستگیاقلیمی، پیشهايسیگنالسالک، : هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
یاختــه بنــام بیمــاري لیشــمانیوز در اثــر یــک انگــل تــک

هاي مختلفی دارد و بعضی از آید که گونهلیشمانیا به وجود می
از ). 1- 3(کننـد  آنها در انسـان ایجـاد بیمـاري لیشـمانیوز مـی     

عوامل مساعدکننده بیماري در انسان، سـن، جـنس، وضـعیت    
هــاي مـاري اقتصـادي و اجتمــاعی، وضـع تغذیــه و ابـتال بــه بی   

کننده سیستم ایمنی و وجـود یـک جمعیـت حسـاس     تضعیف
یکـی از ده  ) سـالک (بیماري لیشمانیوز جلدي ). 3- 5(باشد می

دنیاسـت کـه سـازمان    بیماري مهم انگلی منـاطق گرمسـیري  
هـاي  جهانی بهداشت مطالعه و انجـام تحقیقـات دربـاره جنبـه    

). 6(ت مختلف آن را توصیه کرده و مورد حمایت قرار داده اسـ 
هـاي بـومی   ترین بیمـاري ترین و شایعاین بیماري یکی از مهم

وسیله بندپایان بعد ایران و دومین بیماري انگلی قابل سرایت به
شـود  از ماالریاست که به دو صورت شهري و روستایی دیده می

تــرین شهرســتان اســتان جنــوبی(در شهرســتان پلــدختر ). 7(
یـادي از بیمـاران مبـتال بـه     هاي اخیر تعداد زدر سال) لرستان

لیشمانیوز جلدي توسط آزمایشگاه شهرستان شناسایی و تحت 
انـد و از سـویی ایـن شهرسـتان بـا اسـتان       درمان قـرار گرفتـه  
) یشـمانیوز جلـدي  لهـاي آنـدمیک   کـانون (خوزستان و ایـالم  

تـرین شهرسـتان   وهـوایی نیـز گـرم   مرز بوده و از لحـاظ آب هم
).8(باشد استان می
جه به روند رو به افزایش مبتالیان این شهرسـتان در  با تو

ناشـی از درمـان   هـاي سـنگین  ده سال گذشته و به تبع هزینه
این بیماري و اثرات منفـی روحـی روانـی حاصـل از آثـار ایـن       
بیماري و با توجه به پیشـرفت تکنولـوژي و افـزایش روزافـزون     

- ماريهایی ساخت که بتوانند شیوع بیتولید داده بایستی مدل

توان خسارات ناشـی از  در این صورت می. بینی کنندها را پیش
و گسـترش . ها را به حـداقل ممکـن کـاهش داد   شیوع بیماري

دانـگ  ، تـب  )9،10(یـا ماالرهـا نظیـر   شیوع بسیاري از بیماري
متأثر از شرایط محیطی تنوع و ) 13،14(یشمانیوزلو ) 11،12(

توجـه  اقلیمی به تنـوع قابـل  تغییرات . وهوایی استتغییرات آب
اشـاره دارد و  وهواآماري در هر دو حالت میانگین و یا تنوع آب

طـور معمـول چنـد دهـه و یـا      پافشاري براي مدت طوالنی، به
این پدیده ممکن است به دلیل فرایندهاي داخلـی  . بیشتر است

طبیعی یـا نیروهـاي خـارجی، یـا تـداوم تغییـرات انسـانی در        
در سومین گزارش ارزیابی هیئـت بـین   . اشدترکیبات اتمسفر ب

افـزایش  2080تا سـال  ،2001وهوا درسال دولتی تغییرات آب
درصدي در بـارش  7/0گرادي در دما و تغییریسانتدرجه 8/3

، تـا  2007در سـال  گزارش در چهارمین . بینی شده استپیش
گراد و افزایش از سـطح  یسانتدرجه 4افزایش دما 2100سال 

گیري هیئت بین نتیجه. بینی شده استپیشمتر59/0دریاها 
وهوا از تغییرات اقلیمی، احتمـال گسـترش   دولتی تغییرات آب

توزیع جغرافیایی از چندین بیماري منتقله از راه پشـه ازجملـه   
ماالریا، تـب دانـگ، لیشـمانیوز و غیـره بـه ارتفاعـات بـاالتر و        

ت عمـومی و  هاي باالتر همراه با محدودیت دفاعی سـالم عرض
در برخـی از  . گسترش انتقال فصـلی در برخـی از نقـاط اسـت    

نقاط کاهش بارندگی یا درجه حرارت، یا افـزایش آنهـا ممکـن    
.هاي منتقله از راه پشه شوداست باعث کاهش انتقال بیماري

هـاي  محققین علم هواشناسی با استفاده تغییرات میـدان 
متعـددي را  هـاي فشار در مناطق مختلف کره زمـین سـیگنال  

را در اي از عناصـر اقلیمـی  پارهد پراکندگی نتواناند که مییافته
ــف  ــاطق مختل ــرلمن ــدنککنت ــا.ن ــدهنی ــهپدی ــا ب صــورت ه

ــاخص ــدد شــ ــاي عــ ــديهــ ، NINO4 ،NINO3ماننــ
NINO1+2 ،NAO ،SOI ،PDP ،NP ،NOI ،
NINO3+4 ــا. انــدشــدهفیــتعرو غیــره ــا شــاخصنی هــا ب

هـا  از اقیـانوس یا در نقاط مشخصهويگیري فشار و دمااندازه
. گـردد مـی لیصورت نرمـال و اسـتاندارد تبـد   و سپس بههیته
اسـت  کیـ آنهـا  ارعیآنها صفر و انحراف منیانگیکه مطوريبه
ــه     . )15( ــوان مطالع ــت عن ــی تح ــایان در تحقیق ــائی و ش باب

اپیدمیولوژي بیماري لیشمانیوز جلدي و بررسی جاي زخـم بـا   
سنی و جنسی در منطقـه پـاعلم، جنـوب    تأکید بر فصل، گروه

10سـال و  9تا 5گروه سنی لرستان به این نتیجه رسیدند که
هـاي سـنی نسـبت بـه بیمـاري      ترین گروهسال حساس14تا 

و سالک وهواآبهمکاران بن احمد و ). 16(لیشمانیوز هستند  
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آنها به ایـن نتیجـه رسـیدند    . را در گینه فرانسه بررسی نمودند
اي بـا  میـانگین بـارش سـاالنه و شـاخص قـاره     تگیکه همبسـ 

بـین  همکاران ارتبـاط بونوا و ). 17(است بیماري سالک مثبت
وهوا و لیشمانیوز جلدي را در کرانه صـحراي شـمال افریقـا    آب

آنها به این نتیجه رسیدند کـه افـزایش حـداقل    . بررسی نمودند
) انـی بیش از حد بحر(دما شیوع بیماري و افزایش حداکثر دما 

روگــر و . )18(یت شــیوع را بــراي منطقــه در بــر دارد محــدود
وهـوا  به رابطه توزیع فضایی سـالک و پارامترهـاي آب  همکاران

آنها گزارش کردند کـه بـین   . شناسی در استان ایالم پرداختند
بـا روزتعـداد و) ماهـه 2تأخیربا(بارانبارششیوع بیماري با
همبسـتگی )مـاه 7و4ازوقفـه (متـر میلی50بارش بیشتر از

حـرارت درجههمچنین بین شیوع بیماري با.منفی وجود دارد
. مثبت مشاهده کردنـد همبستگیماه4و8ازوقفهنینو باالو

اي بـین شـیوع   مالحظـه قابـل طـور همچنین دریافتند کـه بـه  
بیشـتري نینـو همبسـتگی  بیماري با بارش ماه اسـفندماه و ال 

کاهش بـاران بـا دو مـاه تـأخیر باعـث شـیوع       وجود دارد و نیز 
منجرپیشگیري مناسببهتواندمینکتهاین. گرددبیماري می

.)19(گردد 
یان پور به رابطه توزیع فضایی سالک و رستمیزدان پناه و 

آنها بـه  . اندوهوا شناسی در استان ایالم پرداختهپارامترهاي آب
ماهانـه، رارتحـ میـانگین درجـه  این نتیجه رسیدند کـه بـین  

ماهانـه و  مطلق درجـه حـرارت  ماهانه و حداکثردمايحداکثر
امـا  ؛ داري وجـود دارد معنـی ومثبتقويبیماري سالک رابطه

باشـد  مـی ضـعیف معکوس وماهانه بارشمیانگینبارابطه آن
)20.(

وهـواي جهـانی در   تـأثیر تغییـر آب  بـه یسانجراجش و 
ین نتیجه رسیدند اآنها به . اندشیوع بیماري لیشمانیوز پرداخته

که افزایش دما باعث افزایش توزیع این بیماري در جهان شـده  
بینی لیشمانیوز تحـت  به پیشهمکاران گونزالس و . )21(است

ـ . اندتأثیر تغییر اقلیم در ارتفاعات کلمبیا پرداخته ا کمـک  آنها ب
). 22(بینـی لیشـمانیوز پرداختنـد    بینی دمایی بـه پـیش  پیش

بــه رابطــه بــین لیشــمانیوز و پارامترهــاي همکــارانشــیرزاد و 

آنهـا بـه ایـن    . انـد وهوا شناسی در استان گلستان پرداختـه آب
اي در شـیوع بیمـاري   وهوا نقـش عمـده  نتیجه رسیدند که آب

).23(کندلیشمانیوز در استان گلستان ایفا می

هامواد و روش
هاي اسـتان لرسـتان   شهرستان پلدختر یکی از شهرستان

باشـد و در  کیلومترمربـع مـی  3615است کـه داراي مسـاحت   
هـاي  و عـرض 24ْ48′تـا  16ْ48′هـاي شـرقی   محدوده طـول 

پلـدختر  . )1شکل (است قرار گرفته 34ْ33′تا 26ْ33′شمالی 
خشـک  نه در بخش نیمهمتر بارندگی ساالمیلی2/384با مقدار 

ــرار دارد  ــتان ق ــتان لرس ــدگی. اس ــا  بارن ــان ت ــتر از آب ــا بیش ه
از نظـر  . گیـرد ماه از سال صورت مـی 7ماه به مدت اردیبهشت

گـراد  درجـه سـانتی  8/22دما پلدختر با متوسط دماي سـاالنه  
حداقل و حداکثر دمـاي مطلـق   . باشدوهواي گرم میداراي آب

اردیبهشـت تـا   . در نوسـان اسـت  درجـه  48تـا  - 1ساالنه بین 
در طـول  . شوندماه گرم سال در پلدختر محسوب می6مهرماه 

متوسـط  . روز یخبنـدان در پلـدختر وجـود دارد   5سال حدود 
پلدختر بـا  . باشددرصد می39رطوبت نسبی در پلدختر حدود 

ساعت آفتابی از این حیث داراي سـاعات آفتـابی   3100حدود 
3200سـاالنه در پلـدختر حـدود    میـزان تبخیـر  . زیادي است

.باشدمتر میمیلی
ــته   ــی گذش ــیفی تحلیل ــوع توص ــژوهش از ن ــن پ ــر ای نگ

)Retrospective (هـاي  بررسی ارتبـاط بـین سـیگنال   براي
اقلیمی و آمـار مبتالیـان بـه لیشـمانیوز جلـدي در شهرسـتان       

- هاي آماري همچون مـدل از روش. پلدختر طراحی شده است

گـام و  بـه روش گـام ره، چندگانـه بـه  هاي رگرسـیون چنـدمتغی  
افزارهاي هاي زمانی با کمک نرمهمچنین تجزیه و تحلیل سري

Minitab ،Excel وSPSSاستفاده شده است.
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موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه.1شکل 
آمار ماهانه مبتالیان به لیشمانیوز جلدي بـراي یـک   ابتدا

ساله از مراکز بهداشـتی درمـانی منطقـه تهیـه     دوره حداقل ده
ــد ــه متغیرهــاي اقلیمــی از ســازمان  ســپس . گردی ــار ماهان آم

اقلیمـی  يهـا گنالیسـري زمـانی سـ   نیچنـ هواشناسی و هـم 
)SOI ،SST ،NAO ،MEI ،ENSO ،PDO ــرهو از ) غیــ

آمـار و  .شـده اسـت  آوري مربوطـه جمـع  هاي اینترنتـی سایت
آوري شـده بررسـی و در صـورت نیـاز اصـالح و      اطالعات جمع
شـده آوريجمـع آمارهايبهتوجهپس از آن با. تکمیل گردید

انتخـاب آماريمشتركدورهاقلیمیآمارهايومبتالیانتعداد
صورت ماهانـه،  در مرحله بعد همبستگی تعداد مبتالیان به.شد

طـور  هـاي اقلیمـی بـه   فصلی و سـاالنه بـا متغیرهـا و سـیگنال    
ــأخیر محاســبه شــده اســت  ــا ت ــه . همزمــان و ب در ایــن مرحل

. انـد هاي اقلیمی مثبت و منفی مورد بررسی قرارگرفتـه شاخص
ــه    ــونگی همبســتگی هم ــامع چگ ــک بررســی ج ســپس در ی

ــاشــاخص ــه و  هــا ب ــرار گرفت ــورد آزمــون ق ــان م آمــار مبتالی
بعـد از آن بـراي   . دار مشخص شده اسـت هاي معنیهمبستگی

صـورت همزمـان و   هاي مختلف ماهانه، ساالنه و فصلی بهحالت
هـاي  درنهایت شـاخص . بینی صورت گرفته استبا تأخیر پیش

تأثیرگذار بر آمار مبتالیان شناسایی و جداگانـه مـورد تجزیـه و    
هـاي  بینی و ارزیابی با استفاده از مدلل قرار گرفته و پیشتحلی

. هاي سري زمانی انجام شده استرگرسیون چندمتغیره و مدل
هاي بزرگ مقیاس اقلیمـی،  براي تحلیل همبستگی، از سیگنال

درنهایـت بـا توجـه بـه میـزان      . سیگنال در نظر گرفته شد19
تکمیل بودن آمـار  تأثیرگذاري بر اقلیم منطقه و بر اساس معیار 

سیگنال مطابق جـدول  12و بر پایه تحقیقات انجام شده قبلی، 
هاي اقلیمـی و بیمـاري   براي تحلیل همبستگی بین سیگنال1

.شدندمیالدي انتخاب 2010تا سال 1966سالک از سال 
سالکبینیپیشنهایی انتخاب شده براي هايسیگنال.1جدول 

عالمت نام و مشخصات سیگنال
نالسیگ

AOنوسانات قطب شمال
NINA1دماي سطح دریا در حاره مرکزي اقیانوس آرام
NINA3دماي سطح دریا در حاره شرقی اقیانوس آرام

NINA34دماي سطح دریا در شرق مرکزي حاره اقیانوس آرام
NINA4دماي سطح دریا در حاره مرکزي اقیانوس آرام

PNA)شمال آمریکا(آرام شاخص اقیانوس 
SWMOOکویومکزیندر منطقه آریزونا و ماهموس اردیبهشتشاخص 

TSAاي اطلس جنوبیشاخص حاره
WPشاخص غرب اقیانوس آرام

pdoاقیانوس آرامنوسانات
meiشاخص چندمتغیره انسو

AAMMالنهاري اطلسالگوي نصف

توان گفت که در این تحقیـق هـر سـیگنال    نهایت میدر
ترین تـأثیري روي  توانست کوچکاقلیمی که میبزرگ مقیاس 

انتخـاب  . بینـی داشـته باشـد، انتخـاب شـد     سازي و پیششبیه
ها توسط ماتریس همبستگی بین سـالک و هرکـدام از   سیگنال
با توجه به اعداد ایـن  . هاي بزرگ مقیاس صورت گرفتسیگنال

هاي بزرگ مقیاس کـه همبسـتگی   ماتریس هرکدام از سیگنال
سـازي  از شـبیه ) 1/0کمتر از (داد با سالک نشان میکمتري را 
.شدحذف می

هایافته
هـاي  هاي دي، آذر، آبان و مهر به ترتیب سیگنالبین ماه

nino1 ،nino1 ،nino1 وAAMM بیشــترین همبســتگی
% 23/60کـه میـزان آن برابـر    را با بیماري سالک ماه دي دارند

درصـد  10و درصـد 5این همبستگی فقط در سطح . باشدمی
، آذر و آبـان بـه ترتیـب    ، ديهاي بهمنبین ماه. دار استمعنی

ــیگنال ــاي سـ داراي nino1و nino1 ،nino1 ،swmooهـ
ماه هسـتند کـه   بیشترین همبستگی با بیماري سالک در بهمن

ایـن  . باشـد مـاه مـی  در دي% 62/55بیشترین میـزان آن برابـر   
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هـاي اقلیمـی   گنالماه و سیهمبستگی فقط براي بیماري بهمن
- بین مـاه . دار استدرصد معنی10هاي دي و آذر در سطح ماه

، swmooهـاي  هاي اسفند، بهمن و دي بـه ترتیـب سـیگنال   
pna وwp    داراي بیشترین همبستگی بـا بیمـاري سـالک در

در % 03/64اسفندماه هسـتند کـه بیشـترین میـزان آن برابـر      
بیماري ماه اسـفند  این همبستگی فقط براي. باشدماه میبهمن

5هـاي بهمـن و اسـفند در سـطح     هاي اقلیمـی مـاه  و سیگنال
.دار استدرصد معنی10درصد و 

هاي فـروردین، اسـفند، بهمـن و دي بـه ترتیـب      بین ماه
داراي nino4و nino3 ،AAMM ،AAMMهاي سیگنال

بیشترین همبستگی با بیماري سالک در ماه فـروردین هسـتند   
ایـن  . در اسـفندماه اسـت  % 38/70آن برابر که بیشترین میزان 

هـاي  همبستگی فقط بـراي بیمـاري مـاه فـروردین و سـیگنال     
درصـد  10درصـد و  5هاي بهمن و اسفند در سطح اقلیمی ماه

هـاي اردیبهشـت، فـروردین، اسـفند و     بین مـاه . دار استمعنی
داراي wpو AO ،AO ،pdoهـاي  بهمن به ترتیب سـیگنال 
ا بیمــاري ســالک در مــاه اردیبهشــت بیشــترین همبســتگی بــ

مـاه  در فـروردین % 63/62هستند که بیشترین میزان آن برابـر  
این همبستگی فقط براي بیمـاري مـاه اردیبهشـت و    . باشدمی

10هاي فـروردین و اسـفند در سـطح    هاي اقلیمی ماهسیگنال
بـین  . دار اسـت درصـد معنـی  5درصد و ماه فروردین در سطح 

، wpهـاي  وردین و اسفند به ترتیب سیگنالهاي خرداد، فرماه
nino1 وwp  داراي بیشترین همبستگی با بیماري سـالک در

در % 14/38خردادماه هسـتند کـه بیشـترین میـزان آن برابـر      
هاي تیـر، خـرداد و فـروردین بـه     بین ماه. باشدماه میفروردین

ــاي ترتیـــب ســـیگنال داراي nino1و nino4 ،swmooهـ
با بیماري سالک در مـاه تیـر هسـتند کـه     بیشترین همبستگی

بین . باشدماه میدر فروردین% 31/31بیشترین میزان آن برابر 
هـاي  هاي مرداد، تیر، خرداد و اردیبهشت به ترتیب سیگنالماه

pdo ،pdo ،tsa وwp  داراي بیشترین همبستگی با بیمـاري
سالک در مـاه مـرداد هسـتند کـه بیشـترین میـزان آن برابـر        

ایـن همبسـتگی فقـط در مـاه     . باشددر خردادماه می% 41/59

هـاي  بـین مـاه  . دار اسـت درصد معنی10و 5خرداد در سطح 
، nino1هــاي شــهریور، مــرداد و خــرداد بــه ترتیــب ســیگنال

swmoo وwp   داراي بیشترین همبستگی با بیمـاري سـالک
در %74/33در ماه شهریور هستند که بیشترین میزان آن برابر 

.باشدخردادماه می
هــاي مهــر، شــهریور، مــرداد و تیــر بــه ترتیــب بــین مــاه

داراي بیشترین همبستگی با swmooوnino1هايسیگنال
بیماري سالک در ماه مهر هستند که بیشترین میزان آن برابـر  

2جـدول  نتایج ارائـه شـده در   . باشدمیدر مردادماه% 79/40
هاي آبان ي اقلیمی در ماههادهند که در بین سیگنالنشان می

ــیگنال   ــب س ــه ترتی ــرداد ب ــاي و م داراي swmooو wpه
بیشترین همبستگی با بیماري سالک در ماه آبـان هسـتند کـه    

بـین  . باشـد در مردادماه مـی % 95/47بیشترین میزان آن برابر 
، AOهـاي  هاي آذر، آبان، مهر و شهریور به ترتیب سیگنالماه

AO ،wp وnino1شــترین همبســتگی بــا بیمــاري داراي بی
% 32/20سالک در ماه آذر هستند که بیشترین میزان آن برابـر  

.باشددر آذرماه می
هايسیگنالهمبستگی کل سري زمانی ابتال به سالک و . 2جدول 

هااقلیمی ماه

هاي ماه
سیگنالسال

یب ضر
همبستگی 

(%)

داري سطح معنی
مدل رگرسیونی(%)

1510
= AO38/6******yهمزمان 0.0025x -

0.2041
یک ماه 

= pdo25/24******yتأخیر -0.0077x +
0.184

دو ماه 
= pdo53/84***yتأخیر -0.0112x +

0.155

سه ماه 
= swmoo9/6******yتأخیر -0.003x -

0.197

x:سیگنال،مقدارy :بینی شدهتعداد بیماران پیش
دهد بـین بیمـاري   نشان می2شده در جدول نتایج ارائه 

صورت همزمان، یک مـاه  هاي اقلیمی بهدر کل دوره و سیگنال
هـاي  تأخیر، دو ماه تأخیر و سه ماه تأخیر بـه ترتیـب سـیگنال   

AO ،pdo ،pdo وswmoo   داراي بیشـترین همبسـتگی بــا
ضریب همبستگی بین بیماري سالک کل . بیماري سالک بودند

صورت همزمان، یک مـاه تـأخیر،   هاي اقلیمی بهدوره و سیگنال
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، 25/24، 38/6دو ماه تأخیر و سه ماه تـأخیر بـه ترتیـب برابـر     
.باشددرصد می9/6و 53/84

گیريبحث و نتیجه
بینـی  ائـه مـدلی بـراي پـیش    هدف از انجام این تحقیق ار

. شیوع بیماري لیشـمانیوز جلـدي در شهرسـتان پلـدختر بـود     
هـاي اقلیمـی بـا تـأخیر     نتایج نشان داد که استفاده از سیگنال

هـا و  ي سـیگنال ریکـارگ بـه بینـی بیمـاري، بهتـر از    براي پیش
بین آمار ابـتال بـه بیمـاري در    . صورت همزمان استبیماري به

میـزان  بـا دو مـاه تـأخیر بیشـترین    pdoکل دوره با سـیگنال  
هاي تقریباً در نیمی از ماه. به دست آمد)%53/84(یهمبستگ

هاي سال همبستگی خوبی بین شیوع بیماري سالک و سیگنال
ــی    ــه م ــود دارد و درنتیج ــی وج ــتفاده از   اقلیم ــا اس ــوان ب ت

جـدول  . هاي اقلیمی به شیوع بیماري سـالک پـی بـرد   سیگنال
هـاي اقلیمـی و شـیوع    ستگی بین سـیگنال مدل همب3شماره 

.دهدبیماري سالک را در شهرستان پلدختر نشان می
هادر تمامی ماهگامبهگامنتایج تحلیل . 3جدول 

ماه
بیماري

ماه 
ضریب %سیگنالسیگنال

همبستگی

ريداسطح معنی
(%)

مدل پیش بینی

1510
= nino123/60-**yدي ماهدي ماه 0.0349x + 24.563

= nino162/55--*yدي ماهبهمن ماه 0.0775x + 24.522

= pna03/64-**yبهمن ماهاسفند ماه -0.2745x + 0.549

فروردین 
ماه

= AAMM38/70-**yاسفند ماه 1.5587x - 1.3438

فروردین اردیبهشت
ماه

AO63/62-**y = 0.2519x - 0.1924

فروردین ماهخرداد 
ماه

nino114/38---y = -0.4436x + 25.706

فروردین تیر ماه
ماه

nino131/31---y = -0.1568x + 25.63

خرداد مرداد ماه
ماه

tsa41/59-**y = 0.2566x + 0.1415

خرداد شهریور ماه
ماه

wp74/33---y = -0.1999x + 0.312

= swmoo97/40---yتیر ماهمهر ماه 0.0742x + 1.9505

= swmoo95/47---yمرداد ماهآبان ماه 0.0479x + 1.8852

= AO32/20---yآذر ماهآذر ماه 0.066x - 0.9174

x:سیگنال،مقدارy :بینی شدهتعداد بیماران پیش
توان سیگنال مـؤثر در  با توجه به نتایج به دست آمده می

. را بدین شرح بیان نمودبیماري
ماه از سیگنال اقلیمـی  بینی بیماري سالک ديبراي پیش

nino1همان ماه استفاده شود.
بینی بیماري سالک در مـاه بهمـن بایسـتی از    براي پیش
.ماه استفاده شودديnino1سیگنال اقلیمی 

بینی بیماري سالک در مـاه اسـفند بایسـتی از    براي پیش
.ماه استفاده شودبهمنpnaسیگنال اقلیمی 
بینی بیماري سالک در ماه فروردین بایسـتی از  براي پیش
.اسفندماه استفاده شودAAMMسیگنال اقلیمی 
بینی بیماري سالک در ماه اردیبهشت بایسـتی  براي پیش

.ماه استفاده شودفروردینAOاز سیگنال اقلیمی 
تـوان از  بینی بیماري سالک در ماه خرداد مـی براي پیش
.ماه استفاده کردفروردینnino1سیگنال اقلیمی 
بینـی بیمـاري سـالک در مـاه تیـر بایسـتی از       براي پیش
.ماه استفاده شودفروردینnino1سیگنال اقلیمی 
بینی بیماري سالک در مـاه مـرداد بایسـتی از    براي پیش
.خردادماه استفاده شودtsaسیگنال اقلیمی 
الک در ماه شـهریور بایسـتی از   بینی بیماري سبراي پیش
.خردادماه استفاده شودwpسیگنال اقلیمی 
بینی بیمـاري سـالک در مـاه مهـر بایسـتی از      براي پیش
.مردادماه استفاده شودswmooسیگنال اقلیمی 
بینی بیمـاري سـالک در مـاه آبـان بایسـتی از      براي پیش
.مردادماه استفاده شودswmooسیگنال اقلیمی 

ینـی بیمـاري سـالک در آذرمـاه بایسـتی از      ببراي پـیش 
.همان ماه استفاده شودAOسیگنال اقلیمی 

که بین آمار ابتال بـه بیمـاري در کـل دوره    با توجه به این
با دو ماه تأخیر بیشترین همبستگی به دسـت  pdoبا سیگنال 

بینی بیماري سالک کل دوره بایستی آمده است، لذا براي پیش
.با دو ماه تأخیر استفاده شودpdoاز سیگنال اقلیمی 

بـر  ) 23- 17(ینهزمهاي انجام شده در این تمامی تحقیق
وهـوایی و شـیوع بیمـاري    مبناي همبسـتگی بـین عوامـل آب   

هــا از همچنــین در اکثــر ایــن تحقیــق. باشــندلیشــمانیوز مــی
وهوایی نظیر دما، رطوبت و بارش استفاده شـده  پارامترهاي آب

هاي اقلیمی اسـتفاده شـده   که از سیگنالاست و در موارد نادر 
امـا  ؛ بینی نشده است، نتایج منجر به ارائه مدل پیش)19(است 

عامـل  (یمـی اقلهـاي  در تحقیق حاضر بـا اسـتفاده از سـیگنال   
بینی شیوع براي تعیین مدل پیش) عناصر اقلیمیکنندهکنترل
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بیمــاري اســتفاده شــده اســت و نتــایج منجــر بــه ارائــه مــدل 
.هاي مختلف شده استی براي ماهبینپیش

تشکر و قدردانی
از مسئولین و اعضاي هیات تحریریه مجله وزین یافته بـه  
خاطر چاپ مقاله و همکـاري هـاي الزم تشـکر و قـدردانی بـه      

.عمل می آید
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Abstract

Background: The increasing number of patients suffering from cutaneous leishmaniasis in Poldokhtar
County during the last 10 years and technological advances in data generation has increased the
necessity to produce the predicting models of disease prevalence in the region. Therefore, climatic
variables were used in this study to predict the cutaneous leishmaniasis.
Materials and Methods: In this study using regression model, the relationship between number of
patients with cutaneous leishmaniasis and climatic signals were taken simultaneously and with one, two,
three and four months of regression lag.
Results: Totally there was a significant relationship between January patients with January NINO1
climatic signal, March patients with February PNA climatic signal, April patients with March AAMM
climatic signal, May patients with April AO climatic signal, and August patients with June TSA
climatic signal, at 5% significance level. Furthermore, there was a significant relationship between
February patients with January NINO1 climatic signal, at 10% significance level.
Conclusion: This investigation showed that use of climatic signals with lags for predicting the disease
was better than simultaneous application of signals and disease. Correlation between statistics relating to
diseases during the entire period and PDO signal with 2 months of lag was obtained as 84.53. In
addition, results indicated that approximately during half of the months in a year, there was a good
correlation between prevalence of cutaneous leishmaniasis and the climatic signals and thus enabling us
to discover prevalence of cutaneous leishmaniasis using the climatic signals.
Keywords: Cutaneous Leishmaniasis, Climatic Signals, Prediction, Poldokhtar County, Correlation
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