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 -0اؾتازیاض زاًكىسُ ػلَم رغطافیایی ٍ بطًاهِ ضیعی زاًكگاُ انفْاى
 -1پػٍّكىسُ ػلَم رغطافیایی زاًكگاُ انفْاى
 -2زاًكزَی واضقٌاؾی اضقس رغطافیای پعقىی زاًكگاُ انفْاى

چکیذٌ
بیواضی ؾاله اظ رولِ بیواضیّایی اؾت وِ زض هٌاَك گطهؿیطی اؾتاى وطهاًكاُ گعاضـ قدسُاؾدت قْطؾدتاى
لهطقیطیي اظ رولِ ایي هٌاَك گطهؿیطی اؾت وِ زض ؾالّای اذیط با گؿتطـ بیواضی ؾداله رلدسی (لیكدواًیَظ
پَؾتی) هَارِ اؾت ایي قْطؾتاى اظ واًَىّای هْن آلَزگی بیواضی ؾاله اؾتاى وطهاًكاُ بط اؾاؼ قدطایٍ آ

ٍ

َّایی ٍ قطایٍ اوَلَغیىی اؾت ایي بیواضی بِ ػٌَاى یه هكىل بْساقتی هْن هَضز تَرِ لطاضگطفتدِ اؾدت ایدي
پػٍّف اظ ًظط ّسف واضبطزی ٍ اظ ًظط هاّیت اظ ًَع تَنیفی ّوبؿتگی ٍ با ّسف بطضؾی ػَاهل هَحط اللیودی بدط
قیَع بیواضی ؾاله زض قْطؾتاى لهطقیطیي نَضت گطفتِ اؾت بطای روغآٍضی زازُّدای پدػٍّف ،اظ آهاضّدای
هطبٌَ بِ بیواضی ؾاله گعاضـ قدسُ زض َدی زٍضُ آهداضی  0281 -0271ودِ اظ هطودع بْساقدت اؾدتاى وطهاًكداُ
اؾترطاد قسُ اؾت ٍ ّنچٌیي زازُّای َّاقٌاؾی زها ،باضـ ٍ ضََبتًؿبی اؾتفازُ قدسُاؾدت ًتدایذ صاندل اظ
پػٍّف ًكاى زاز وِ ضابُِ هؼٌیزاض هٌفی بیي قیَع بیواضی ؾاله زض قْطؾتاى لهطقیطیي با زها ٍرَز زاضز یؼٌدی
ّوعهاى با واّف هتَؾٍ زها اصتوال بطٍظ بیواضی افعایف هییابس زض صالیوِ ّیچگًَِ ضابُِ هؼٌیزاضی بدیي بدطٍظ
بیواضی ؾاله ٍ هتغیطّای هتَؾٍ ضََبت ًؿبی ٍ باضـ زض قْطؾتاى هصوَض هكاّسُ ًكدس ػدهٍُ بدط ایديً ،تدایذ
ًكاى زاز وِ اصتوال بطٍظ بیواضی زض هطزاى بیكتط اظ ظًاى بَزُ ٍ ،زض َبمِبٌسی قغلی ،اوخطیت افدطاز هبدته ذاًدِزاض

* ًَیؿٌسُ هؿؤٍل
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بَزُاًس ّوچٌیي ،اوخطیت افطاز هبته زض گطٍُ ؾٌی ظیط 14ؾال لطاض زاقتِ وِ اوخطا زض ضٍؾتاّای قْطؾدتاى هطبََدِ
ؾاوي بَزُاًس ّوچٌیي زض ایي قْطؾتاى هؿافطت بِ هٌاَك آًسهیه بؿیاض ون نَضت گطفتِ اؾت
ياشٌَای کلیذی :ؾاله پَؾتی ،پكِ ذاوی ،لهطقیطیي ،ػٌانط اللیوی
قٌاؾددایی ٍ گددعاضـ گطزیددسُ اؾددت (زضٍزگددط ٍ

همسهِ
بیواضی لیكواًیَظ یىی اظ بیواضیّای هكتطن بیي

ّوىاضاى)030 90277 ،

اًؿاى ٍ صیَاى اؾدت ،ودِ اظ َطیدك ًدیف ظزى پكدِ

واًَىّای قٌاذتِ قسُ رْاًی ایي بیواضی تمطیبدا

ذاوی اًتمال هییابس (ؾواى ٍ ّوىداضاى)015 90885 ،

ّوگی بدیي زٍ ػدطو رغطافیدایی  17تدا  31زضردِ

ایددي بیودداضی بددِ ؾددِ قددىل 9رلددسی (ؾدداله)،

ػطو قوالی لطاض زاضًس بطاؾداؼ گدعاضـ ؾداظهاى

اصكایی(واالآظاض) ٍ رلسی -هراَی بدطٍظ هدیوٌدس

بْساقدت رْدداًی ؾدداله زض  77وكددَض رْدداى ًظیددط

ػاهل ؾاله رلسی ،ته یاذتِای اظ گطٍُ تاغودساضاى،

وكددَضّددای آفطیمددایی ،آؾددیایی ،اضٍپددایی ،آهطیىددای

ذاًَازُ تطبیاًَظهاتیدسُ ٍ ردٌؽ لیكدواًیا اؾدت ،ودِ

قوالی ٍ رٌدَبی بدِ ندَضت آًدسهیه ٍردَز زاضز

بَؾیلِ گعـ پكِ ًالل اظ اظ ذاًَازُ پؿیىَزیسُ ،ظیط

ترویي ظزُ هیقَز وِ صسٍز  01هیلیَى ًفط زض ؾُح

ذدداًَازُ فلبَتَهیٌددِ ،اظ هردداظى صیددَاًی ( ػوددست

رْدداى بددِ ایددي بیودداضی آلددَزُ باقددٌس (هظفددطی ٍ

رًَسگاى ٍ گَقترَاضاى اّلی ٍ ٍصكی) ٍ اًؿاًی بِ

ّوىاضاى )075 90281،گطچدِ ؾداالًِ صدسٍز بیؿدت

فطز ؾالن هٌتمل هیقَز ػهئن ایي بیواضی بِ نَضت

ّعاض هَضز بیواضی ؾداله رلدسی زض ایدطاى گدعاضـ

ظذنّایی اؾت ،وِ هیتَاًس تا یه ؾدال ضٍی بدسى،

هیقَزٍ ،لی اصتواال هَاضز صمیمی بیف اظ  3تا 4بطابط

بددالی بواًددس (حمفددی

آى اؾت ؾاله زض ایطاى بِ قىل ضٍؾتایی (هطََ )

نددَضت ،زؾددت ٍ ،پددا ٍ
پَض)0 90280،

ٍ قْطی (ذكه) هكاّسُ هیقَزًَ ،ع ضٍؾدتایی زض

پكِ ذاویّای ًالل بیوداضی ( )sandfliesهتؼلدك

 04اؾتاى وكَض قایغ اؾت ًَع قْطی زض بؿیاضی اظ

بِ ضاؾتِ زٍبداالى ( ٍ )Dipteraذداًَازُ ؾدایىَزیسُ

ًماٌ قْطی بِ نَضت آًدسهیه (هاًٌدس بدن ) ٍردَز

(ّ )Psychodidaeؿددددتٌس ایددددي صكددددطات زاضای

زاضز (گَیا)5 90275 ،

پطاوٌسگی رْاًی بَزُ ٍ زض وكَضّای هٌاَك گطهؿیط

لیكددواًیَظ رلددسی زض ایددطاى اظ ًظددط بددالیٌی بددِ

ٍ ًیوِ گطهؿیط ٍفَض بیكتطی زاضًس تاوٌَى هتزاٍظ اظ

زٍقىل ضٍؾتایی (ظذن هطَدَ ) ٍ قدْطی ( ظذدن

 511گًَِ پكِ ذاوی قدٌاذتِ قدسُ اؾدت (بدطاٍى ٍ

ذكه) هكاّسُ هیقَز لیكواًیَظ رلسی ضٍؾدتایی

ّوىدداضاى )0871 ،فؼالیددت پكددِ ذدداوی زض ًددَاصی
هؼتسل زض فهَل گطم اؾت ٍ اظ ذطزاز تا قْطیَض هاُ
صساوخط فؼالیت ضا زاضز (ًیلفطٍـ ٍ ّوىداضاى90271،
 )31زض ایطاى تاوٌَى صسالل  31گًَِ پكدِ ذداوی اظ
زٍ رٌؽ ؾطغًتَهیا ٍ فلبَتَهَؼ اظ هٌداَك هرتلدف

بیواضی هكتطن اًؿاى ٍ صیَاى بَزُ ٍ بدِ ًدام ZCL

 )Zoonotic Cutaneous) Leishmaniasisگفتدددِ
هیقَز لیكواًیَظ رلسی قدْطی بدِ اًؿداى زٍؾدت
هؼطٍف اؾت ٍ Anthroponotic Cutaneous ( ACL

ً )Leishmaaniasisام زاضز ػاهل لیكدواًیَظ رلدسی

بطضؾی ضابُِ ػَاهل هؤحط اللیوی بط قیَع بیواضی ؾاله زض قْطؾتاى لهطقیطیي 60 /

ضٍؾتایی لیكواًیا هداغٍض ٍ ػاهدل لیكدواًیَظ رلدسی

مباوی وظری ي پیشیىٍ تحقیق

قْطی لیكواًیا تطٍپیىا اؾت ٍ زض اغلب هٌاَك ایطاى

با ٍرَز پیكطفتّای ضٍظ افدعٍى بكدط زض هدَضز

ًَع ZCLغالب اؾت (فطّوٌس )06 91100 ،قدیَع ٍ

وٌتددطل بیودداضیّدداٌّ ،ددَظ ّددن لیكددواًیَظّا یىددی اظ

اًتكاض غالب بیوداضیّدا اظ رولدِ ؾداله ػدهٍُ بدط

هؼًهت بْساقتی بِ قواض هیآیٌس ؾاظهاى بْساقدت

هؿایل التهدازی ،ارتوداػی ٍ فطٌّگدی تحدت تد حیط

رْاًی بِ ػلت اّویتی وِ اظ ًظط بْساقتی بدطای ایدي

ػَاهل اوَلَغیىی اؾت ،زض بیي ػَاهل هؤحط زض قیَع

بیواضی لائل اؾدت آى ضا زض ضزیدف  5بیوداضی هْدن

ایددي بیودداضی ػٌانددط اللیوددی یدده فدداوتَض بحطاًددی

هٌاَك گطهؿیطی ٍ ًیوِ گطهؿیطی هؼطفی وطزُ اؾدت

هیگطزز (واضزًاؼ ٍ ّوىاضاى)65 91115 ،

(ؾدداظهاى بْساقددت رْدداًی )610 90881 ،قددیَع ٍ

ٍ ّدَایی ٍ

اًتكاض ایي بیوداضی تحدت تد حیط هؿدائل التهدازیٍ ،

قطایٍ اوَلَغیىی هتفاٍتّ ،وِ ؾدالِ قداّس تؼدساز

ارتودداػی ٍ فطٌّگددی ٍ بددَیػُ قددطایٍ هحیُددی ٍ

لابل تَرْی اظ ایي بیوداضی بدِ ذهدَل زض هٌداَك

اوَلَغیىی اؾت ػَاهل اللیوی ًمف بؿیاض هؤحطی زض

گطهؿیطی آى اؾت بیواضی زض هٌاَك هرتلف اؾدتاى،

تَظیغ پكِّای ذاوی فلبَتاهیي وِ ًالل ایدي بیوداضی

زض صَهِ ٍقْطّای هرتلف گعاضـ قسُ اؾتٍ ،لدی

ّؿتٌس زاضز زض صمیمت ٍيؼیت زها ٍ هیعاى ضََبت

با تَرِ بِ تؼساز هحسٍز هَاضز بیواضی زض ؾٌیي پاییي

ًؿبی زض َدَل ؾدال زض فطاٍاًدی پكدِ ذداوی ًمدف

ٍ ابتهی بیكتط بعضگؿاالى ،بِ ًظط هیضؾس وِ زض ودل

بؿیاضی زاضز بِ ََضی وِ زض هٌُمدِ ضارؿدتاى ٌّدس

اؾتاى وطهاًكاُ بیواضی اظ اًسهیؿیتِ پاییٌی بطذدَضزاض

پكِ ذاوی تٌْا زض زاهٌِ ضََبت ًؿبی  20-74زضنس

باقس ّوچٌیي بطضؾی قدىل بدالیٌی يدایؼات ًكداى

هكاّسُ هیقَز ّوچٌیي فؼالیت پكِ ذاوی زض زاهٌِ

هیزّس وِ بیواضی بِ ًَع ضٍؾتایی ًعزیدهتدط اؾدت

صطاضتی 06تا  25زضرِ ؾاًتیگطاز هكاّسُ قسُ اؾدت

(صوعٍی ٍ ّوىاضاى)047:0277 ،

(هظفطی ّوىاضاى )07590281 ،هیداًگیي زهدا ٍ ًدَع

هحؿَ

اؾتاى وطهاًكاُ ،با تَرِ بِ تٌدَع آ

با تَرِ بِ هُالب بداال ّدسف اظ اًزدام پدػٍّف

ذان اظ رولِ ػَاهل ػوسُ اوَلَغیىی تؼیدیي وٌٌدسُ

صايط بطضؾی ػَاهل هؤحط اللیوی بدط قدیَع بیوداضی

فؼالیت پكِ ذاوی ٍ زض ًْایت قیَع بیوداضی ؾداله

ؾاله زض قْطؾتاى لهطقیطیي اؾت زض ضاؾتای ایدي

اؾت (تاهؿَى ٍ ّوىاضاى )0349 0888،زض اضٍپا ًیدع

پػٍّف بِ فطيیِ پػٍّف بدا ػٌدَاى بطضؾدی ضابُدِ

زها ٍ ضََبت بِ ػٌَاى هْوتطیي ػٌانط اللیودی هدؤحط

ػَاهددل هددؤحط اللیوددی بددط قددیَع بیودداضی ؾدداله زض

بط بمای هیعاى ضقس ٍ هیعاى فؼالیت پكِ ذداوی ًالدل

قْطؾتاى لهطقیطیي پاؾد زازُ هیقَز

بیواضی لیكواًیَظ قدٌاذتِ قدسُ اؾدت (لیٌدسگطى ٍ
ّوىاضاى )03491113 ،لصا بدا تَردِ بدِ احدط ػٌاندط
اللیوی ًظیدط زهدا ٍ ضََبدت هدیتدَاى گفدت اًتظداض
هیضٍز زض فهَل گطم ؾال ٍ هتٌاؾب با زٍضُ فؼالیت
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پكِ ذاوی ،تغییطاتی زض هیعاى هدَاضز بیوداضی ٍردَز

ٍَّای گطم ٍ ذكه اؾت لصا با بطضؾی ضابُِ اللدین

زاقتِ باقدس زض هزودَع قدىل صداز ؾداله پَؾدتی

ٍ بیودداضی هددیتددَاى هیددعاى ّوبؿددتگی بددیي ػٌانددط

هطََ  ،زض هاُّای اٍل ٍ آذدط ؾدالً ،دازض ٍلدی زض

َّاقٌاؾی ٍ بیواضی ضا زض ایي قْطؾتاى تؼییي وطز

پاییع ٍ اٍائل ظهؿتاى ،قایغ اؾدت ٍ َبدك تحمیمدات

هُالؼددات هتؼددسزی زض ظهیٌددِ قددیَع ٍ گؿددتطـ

اًزام قسُ قیَع بیواضی زض هاُّای قدْطیَض ،هْدط ٍ

بیواضی ؾاله زض زاذدل ٍ ذداضد اظ ایدطاى ندَضت

آباى بیف اظ ؾایط هاُّای ؾال بَزُ اؾدت (صداتوی ٍ

گطفتِ اؾت وِ زض ایٌزا بِ بطذی اظ آًْا اقداضُ هدی-

ّوىاضاىّ )3590274 ،واىگًَِ وِ گفتِ قدس ػَاهدل

قَز9

التهددازی ،ارتودداػی ٍ فطٌّگددی ًیددع زض قددیَع ایددي

هظفددطی ٍ بركددیظازُ (ً ،)0281كدداى زازًددس وددِ

بیواضی زذیل ّؿتٌس بِ ػٌَاى هخال تؼساز بیوداضی زض

بیكتطیي هَاضز بیواضی زقت یعز-اضزواى زض هاّْدای

هطزاى بیف اظ ظًاى وِ ایي هؿ لِ بِ زلیل ًَع پَقدف

قْطیَض تا آشض بِ حبت ضؾیسُ ٍ بیكتطیي هیدعاى بدطٍظ

هطزاى ًؿبت بِ ظًاى ٍ واض وطزى هدطزاى زض ذداضد اظ

بیواضی هطبٌَ بِ فهل پاییع ( 41زضندس) ٍ ووتدطیي

هٌعل ٍ یا ًعزیه وداًَى بیوداضی ٍ هٌداَك آًدسهیه

هیعاى بطٍظ بیواضی زض فهل بْاض ( 01زضندس) اؾدت

اؾت (حمفی پَض )79 0280 ،بطضؾی هَاضز بیوداضی زض

صوعٍی ٍ ّوىداضاى ( ،)0278زضیافتٌدس ودِ لیكدواًیا

ّوِ گطٍُّای ؾٌی ًكاى هیزّس وِ بیكدتطیي هدَاضز

هدداغٍض ػاهددل انددلی لیكددواًیای رلددسی زض هٌدداَك

بیواضی زض گطٍُ ؾٌی فؼال لطاض زاضز ودِ ایدي هؿد لِ

هرتلف اؾدتاى وطهاًكداُ اؾدت صودعٍیٍّوىداضاى

هیتَاًس ًاقی اظ فؼالیدت بیكدتط ایدي گدطٍُ ؾدٌی ٍ

( ،)0277بِ ایدي ًتیزدِ ضؾدیسًس ودِ قدیَع بیوداضی

اصتوال تواؼ بیكتط با پكِ ذاوی ًالل باقس (قدطفی

ؾاله زض رٌؽ هصوط  1/01بطابط رٌؽ هؤًدج بدَز

ٍ ّوىاضاى )4490278 ،هؿافطت بِ ًدَاصی آًدسهیه

بیكددتطیي هددَاضز بیودداضی زض ؾددٌیي  11تددا  18ؾددال

هیآیس

هكاّسُ قسّ ،وچٌیي قیَع فهلی هطبدٌَ بدِ فهدل

بِ ّط زلیل وِ اًؿاىّا ٍ ذهَل افدطاز غیدط بدَهی،

پدداییع (  )24بددَز  21/4زضنددس اظ بیودداضاى ؾددابمِ

زض هؼطو تواؼ با صكطات ًالل لطاض گیطًس بط هیعاى

هؿافطت بِ ًدَاصی آًدسهیه ضا بدِ ذداَط زاقدتٌس ٍ

بطٍظ بیواضی ،افعٍزُ ذَاّس قس اظ ًظدط َبمدِبٌدسی

بیكتط بیواضاى (  ) 43/3زاضای یه ظذن بَزًس ًظطی

قغلی ًظاهیّا ،ؾطباظّا ٍ ضاًٌدسُّدا زاضای بداالتطیي

( ،)0281بِ ایي ًتیزِ ضؾدیس ودِ ضًٍدس تمطیبد حابدت

هیعاى ابتهء بَزُاًس وِ ایي بِ زلیدل تحدطن قدغلی ٍ

بیواضی زض ؾالّای هرتلف ًكاى زٌّسُ غیط آًسهیه

تطزز ایي افطاز بدِ ًمداٌ آًدسهیه اؾدت (صودعٍی ٍ

بَزى قْطؾتاى ّوساى ًؿبت بِ ایدي بیوداضی اؾدت

ّوىاضاى )04390277 ،با تَردِ بدِ ایٌىدِ قْطؾدتاى

ػعیعی ٍ ّوىاضاى (ً ،)0281كاى زاز وِ ًَع بیواضی

لهطقیطیي ّوِ ؾالِ هَاضز ظیدازی اظ بیوداضی زض آى

زض قْطؾتاى راؾدهًَ ،هْدَض اظ ًدَع ضٍؾدتایی یدا

اظ رولِ هَاضز ذُط زض ایي بیواضی بِ صؿا

گعاضـ هیقَز ٍ اظ َطفی ایدي قْطؾدتاى زاضای آ

هطََ

ٍ با ػاهل لیكواًیا هاغٍض اؾت بط ایي اؾاؼ
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زٍ گًَِ پكِ ذاوی ف پاپاتاؾدی ٍ ف ندالحی بدِ

ایزاز ؾَیِّای رسیس ظیؿت هحیُدی بدطای ًدالهى

ػٌَاى ًاللیي بیواضی زض ایي واًَى هؼطفی هدیقدًَس

باػددج تغییددط زض تَظیددغ ظهدداًی -هىدداًی بیودداضیّددا

حمفیپَض ٍ ّوىاضاى ( ،)0281بِ ایدي ًتیزدِ ضؾدیسًس

هیقًَس

وِ هیعاى بطٍظ بیواضی زض اؾتاى لن زض هطزاى اظ ظًداى
بیكتط اؾت وِ ایي هیتَاًس بِ زالیدل هرتلفدی هخدل
قددغل ً ،ددَع پَقددف هددطزاى ٍ

باقددس ضهًدداًی ٍ

دادٌَا ي ريشَا
محذيدٌ مًرد مطالؼٍ

ّوىاضاى ( ،)0281بِ ایي ًتیزِ ضؾیس وِ زض قْطؾتاى

قْطؾتاى لهطقیطیي زض  34زضرِ ٍ  13زلیمِ تا 34

آضاى ٍ بیسگل  21/7زضنس بیواضاى زض گطٍُ ؾدٌی -8

زضرِ ٍ  45زلیمِ ََل قطلی ٍ  22زضرِ ٍ 31زلیمِ

 0ؾال لطاض زاقتٌس تؼدساز بیوداضاى زض قدْط بدیف اظ

تا  23زضرِ ٍ  26زلیمِ ػطو قوالی ٍالغ قسُ

ضٍؾتا ٍ بیواضی زض هطزاى بیكتط اظ ظًاى هكاّسُ قسُ

اؾت ایي قْطؾتاى اظ ًاصیِ قوال بِ قْطؾتاى

اؾت واضزًؽ ( ،)1115زض پػٍّكی زض قوال ولوبیا

رَاًطٍز (برف اظگلِ) اظ رٌَ

بِ ػطاق ٍ اؾتاى

بیاى هیوٌس وِ قیَع ٍ اًتكاض غالدب بیوداضی ؾداله

ایهم (برف نالح آباز) اظ قطق بِ قْطؾتاى ؾطپل

ػهٍُ بط هؿایل التهازی ،ارتواػی ٍ فطٌّگی تحدت

شّا

بِ ػطاق هحسٍز

تدد حیط ػَاهددل اوَلددَغیىی اؾددت ،زض بددیي ػَاهددل

اؾت بط اؾاؼ ؾطقواضی ػوَهی ًفَؼ ٍ هؿىي

اوَلَغیىی هؤحط قیَع ایي بیواضی ػٌانط یه فاوتَض

ؾال ،0281روؼیت قْطؾتاى لهطقیطیي ً 14406فط

هدیگدطزز زیعردای ( ،)1113بیداى

بَزُ اؾت وِ اظ ایي تؼساز ً 06857فط ؾاوي قْط ٍ

هیوٌس ایي بیواضی اغلب زض هٌاَك ووتط ضقدس یافتدِ

ً 6110فط ؾاوي ضٍؾتا ّؿتٌس ایي قْطؾتاى اظ

وكَضّای زضصال تَؾؼِ ٍ زض بطذدی اظ وكدَضّدای

ًظطآ

ٍ َّای ذكه ٍ گطم

هٌاَك گطهؿیطی ٍ ًیوِگطهؿیطی زًیا قیَع زاقدتِ ٍ

اؾت ٍ اظ ًظط فیعیَگطافی بِ نَضت زقت اؾت

هَاضز ابتهی ؾاالًِ آى بیف اظ ًین هیلیَى ًفدط اؾدت

اضتفاع آى اظ ؾُح زضیا  265هتط اؾت ایي قْطؾتاى

ؾدددالَهَى ٍ ّوىددداضاى ( ،) 1101اهْددداض زاقدددت،

 1114ویلَهتط هطبغ هؿاصت زاضز

بحطاًی هحؿَ

اپیددسهیَلَغی لیكددواًیَظ زض آضغاًتددیي زض اضتبدداٌ بددا
هتغیطّای آ

ٍ َّایی زض همیاؼّای هرتلدف ظهداى

ٍ فًا اؾت بٌابطایي ،لیكدواًیَظ یده تْسیدس بدالمَُ
بطای هٌاَك هرتلف اؾت ًایىط ( ،)1100بیاى هیوٌس
ت حیط تغییطات آ ٍَّایی زض اپیسهیَلَغی بیواضیّای
هكتطن اًؿاى ٍ زام هكَْز اؾت ایي تغییدطات آ

ٍ

َّایی زض هرعى ٍ ًالل احط هیگصاضز ٍ ایي تغییطات با

ٍ گیهىغط

ٍ اظ هغط

ٍ َّایی زاضای آ
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وقشٍ  -1مًقؼیت شُرستان قصرشیریه در استان کرماوشاٌ
دادٌَا:

اَهػات هطبدٌَ بدِ ایدي بیوداضی زض قْطؾدتاى

الف) دادٌَای يضؼیت بیماری سالک در شُرستان

لهطقیطیي (ؾدي -ردٌؽ -هحدل ؾدىًَت -تداضید

قصرشیریه

بطٍظ ) -زض َی ؾالّای  0281-0271با هطارغ بدِ

ب) دادٌَای ًَاشىاسی

پطًٍسُ بیوداضاى زض هطودع بْساقدت اؾدتاى وطهاًكداُ

الف) دادٌَای يضؼیت بیماری سالک در شُرستان

اؾدترطاد قددس ؾد ؽ بددا اؾددتفازُ اظ ایددي اَهػددات

قصرشیریه

ٍيؼیت تَظیغ هاّاًِ ،فهلی ٍ تغییطات ؾداالًِ ایدي
بیواضی هَضز اضظیابی لطاض گطفت
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جذيل  -1مًارد بريز سالک جلذی در شُرستان قصرشیریه طی ديرٌ آماری 1391-1382
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03

ؾال

جذيل  -2فرياوی يیصگیَای فردی ي اجتماػی افراد مًرد مطالؼٍ
هتغیط

ؾي

رٌؽ

هؿافطت

قغل

پاؾد

فطاٍاًی

زضنس

ظیط  14ؾال

002

42/2

 15-25ؾال

21

03/1

 26-36ؾال

20

03/5

باالی  37ؾال

27

06/8

ول

101

011/1

ظى

71

27/6

هطز

021

50/2

ول

101

011/1

هٌاَكآًسهیه

3

0/8

ػسم هؿافطت

117

87/0

ول

101

011/1

ًظاهی

36

11/1

ذاًِزاض

46

15/8

هحهل

20

03/5

واضگط -وكاٍضظ

43

14/4

ؾایط

12

01/7

ول

101

011/1

زضنس تزوؼی

هیاًگیي

42/2
56/4
71/0

21/63

011/1
27/6
011
0/8
011/1

-

-

11/1
18/0
52/6
78/1
011/1

-
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قْط

58

21/4

ضٍؾتا

032

56/4

ول

101

011/1

ًَؾاظ

043

61/5

لسیوی

21

03/1

ؾٌگط ٍ پازگاى

11

8/3

چازضًكیي

7

2/7

ول

101

011 1

هحل ؾىًَت

هكرهات هؿىي

21/4
011/1

-

61/5
75/7
85/1

-

011/1

با تَرِ بِ ًتدایذ ردسٍل ( ،)1اوخطیدت هبتهیداى

زازُّا بِ نَضت هاّاًِ هَضز اؾتفازُ لطاض گطفدت ٍ

(هؼازل  42/2زضنس) زض گطٍُ ؾٌی ظیط  14ؾال لطاض

زض ازاهِ ًیع تحلیل ّوبؿتگی بیي ػٌاندط َّاقٌاؾدی

زاقتٌس ًتایذ ًكاى زاز وِ اصتودال ابدته بدِ بیوداضی

ٍ هیعاى بطٍظ بیواضی اًزام پدصیطفت .بدطای تزعیدِ ٍ

ؾاله زض هٌُمِ هدَضز هُالؼدِ زض هدطزاى بیكدتط (50

تحلیل اظ آهداض تَندیفی (هیداًگیي ،فطاًٍدی ٍ

)ٍ

زضنس) اظ ظًاى ضخ زازُ اؾدت ّوچٌدیي  87زضندس

آهداض اؾددتٌباَی (ّوبؿدتگی پیطؾددَى) اؾدتفازُ قددسُ

هبتهیاى زض قْطؾتاى لهط قیطیي ّیچگًَِ هؿدافطتی

اؾت ولیِ هحاؾبات آهاضی ایي پػٍّف با اؾتفازُ اظ

بِ هٌاَك آًسهیه بیواضی ؾاله زض َدَل زٍضُ هدَضز

ًطم افعاض spssاًزام قس

ًظط ًساقتِاًس قغل انلی  15/8زضنس هبتهیاى هَضز
هُالؼِ ذاًِزاض 11/1 ،زضندس آًداى ًظداهی ٍ ؾدطباظ،

ريش

 03/5زضنس هحهل 14/4 ،زضنس واضگط ٍ وكاٍضظ ٍ

پػٍّف اظ ًظط ّسف اظ ًدَع وداضبطزی ٍ اظ ًظدط

 01/7زضنس ؾایط هكاغل ( افطاز بیىاض ٍ ؾدایط افدطزا

هاّیددت اظ ًددَع تَنددیفی ّوبؿددتگی اؾددت ضٍـ

بیواض وِ زض پطًٍسُ بیواضی ،اَهػات قدغلی ذدَز ضا

گدددطزآٍضی اَهػدددات زض پدددػٍّف صايدددط ،ضٍـ

شوط ًىطزُاًس)  56/4زضنس بیواضاى ؾداوي ضٍؾدتا ٍ

وتابراًِای ٍ بطضؾی اؾٌازی اؾت بدطای رودغآٍضی

 21/4زضنس زض قدْط ؾدىًَت زاضًدس  61/5زضندس

زازُّددای پددػٍّف ،اظ آهاضّددای هطبددٌَ بددِ بیودداضی

بیواضاى هبته بدِ ؾداله زض قْطؾدتاى هدَضز هُالؼدِ

ؾدداله گددعاضـ قددسُ زض َددی زٍضُ آهدداضی -0271

زاضای هٌعل هؿىًَی ًَؾاظ بَزُ ٍ  03/1زضنس آًداى

 0281وِ اظ هطوع بْساقت اؾتاى وطهاًكداُ اؾدترطاد

زض هٌاظل لسیوی ظًسگی هیوٌٌس

قسُ اؾت ٍ هؼازل ً 101فط بَزًس اؾتفازُ قسُ اؾت
ّنچٌیي زازُّای َّاقٌاؾی هطبٌَ بِ هتغیطّای زها،

ب) دادٌَای ًَاشىاسی

باضـ ٍ ضََبدت ًؿدبی ودِ اظ ازاضُ ودل َّاقٌاؾدی

ایي پػٍّف وِ قاهل ؾِ ػٌهدط زهدا ،ضََبدت ٍ

اؾتاى وطهاًكاُ روغآٍضی قسُ ،اؾتفازُ قدسُ اؾدت

باضـ اظ ایؿتگاُ َّاقٌاؾی ؾیٌَپتیه وطهاًكاَُ ،دی

رْت تزعیدِ ٍ تحلیدل اظ آهداض تَندیفی (هیداًگیي،

ؾالّای  0281-0271روغ آٍضی قس ٍ ؾ ؽ ایدي

) ٍ آهاض اؾتٌباَی (ّوبؿدتگی پیطؾدَى)

فطاًٍی ٍ
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اؾتفازُ قسُ اؾت ولیِ هحاؾبات آهاضی ایي پػٍّف

قْطؾتاى لهطقیطیي واًَى انلی آلَزگی بیواضی

با اؾتفازُ اظ ًطم افعاض spssاًزام قسُ ٍ رْدت ًكداى

ؾاله زض اؾتاى وطهاًكداُ اؾدت (ًمكدِ قدواضُ )0

زازى هٌاَك آلَزُ بِ بیواضی ؾاله اظ ًطم افعاض ARC

ّواًَُض وِ زض ایي ًمكدِ زیدسُ هدیقدَز قْطؾدتاى

 GISاؾتفازُ قسُ اؾت

لهطقیطیي زض اؾتاى وطهاًكاُ هٌداَك قدایغ بیوداضی
اؾددت زض ایددي قْطؾددتاى زض َددی  8ؾددال (-0271

وتایج

 )0281تؼساز  101هَضز بیواضی ؾاله گدعاضـ قدسُ

تحلیل تغییرات زمااوی شایًع بیمااری ساالک در

اؾت ًؿبت بیوداضی زض ایدي قْطؾدتاى (بدا زض ًظدط

شُرستان قصرشیریه

گطفتي روؼیدت قْطؾدتاىّدا) زض همایؿدِ بدا ؾدایط

قْطؾتاى لهطقیطیي اظ ًظط اللیودی زاضای اللدین

قْطؾتاىّا بیكتطیي هیعاى ضا زض ایدي ؾدالّدا زاقدتِ

ذكه ٍ گطم اؾت بط اؾاؼ ًتایذ ًوَزاض ( ،)0ظهاى

اؾت هدَاضز بدطٍظ بیوداضی ؾداله پَؾدتی زض ایدي

اٍدگیطی زها زض قْطؾتاى لهطقیطیي َدی هاّْدای

قْطؾتاى زض َی ؾدالّدای  0281-0271زض ردسٍل

تیط ٍ هطزاز اؾت وِ هتَؾٍ هاّاًِ زها زض ایي هاُّدا

( )0اضائِ گطزیسُ اؾت بیكتطیي هَاضز بدطٍظ بیوداضی

بِ تطتیب  23 35 ٍ 22 30زضرِ ؾاًتیگطاز اؾت ودِ

زض فهل پاییع بِ حبت ضؾیسُ اؾت بدا تَردِ بدِ زٍضُ

زض زٍ هاُ شوط قسُ هیعاى بدطٍظ بیوداضی لابدل تَردِ

ووَى بیواضی ؾاله پَؾتی ٍ ّوچٌیي فؼالیت فهلی

ًیؿت الظم بِ شوط اؾت وِ زض قْطؾتاى هصوَض ،ایي

پكِ ًالل بیواضی ٍ اظ ؾَی زیگط پػٍّفّای پیكیي

بیواضی زض زض اٍایل پاییع قطٍع بدِ بدطٍظ ودطزُ ٍ زض

زض ظهیٌِ ًَع اًگل ؾاله پَؾتی زض اؾتاى وِ اظ ًدَع

هاُ آشض بِ اٍد ذَز هیضؾس با تَرِ بدِ ضابُدِ بدیي

لیكواًیا هاغٍض اؾت هیتَاى گفت وِ بیكتطیي تؼدساز

افعایف زها ٍ اصتوال افعایف بطٍظ زها ،ت ذیط بَردَز

هبتهیاى بِ ؾداله زض اؾدتاى ؾداله پَؾدتی اظ ًدَع

آهسُ ضا هیتَاى بط اؾاؼ زٍضُ ووَى بیوداضی تَریدِ

اؾت صساوخط قیَع بیواضی زض ؾال  0281با

وطز وِ زض ایي صالت بطٍظ ػهین بیوداضی همداضى بدا

هطََ

 15 31زضنس ٍ ووتطیي قیَع بیوداضی زض ؾدال بدا -

صسالل زٍ هاُ پؽ اظ ههلات پكِ با بیواض اؾدت بدِ

 0277با  3 61ضخ زازُ اؾدت بیكدتطیي هیدعاى بدطٍظ

ػبدداضت زیگددط ظهدداى اٍدگیددطی گطهددا زض قْطؾددتاى

بیواضی زض فهدل پداییع بدا  28 04زضندس ٍ ووتدطیي

لهطقیطیي زض هاُّای تیط ٍ هطزاز اؾت وِ ایي ظهاى،

هیعاى بطٍظ بیواضی بدِ فهدل بْداض بدا  03 04زضندس

هٌاؾبتطیي ظهاى بدطای فؼالیدت پكدِ ذداوی اؾدت

تؼلك زاضز هیعاى بدطٍظ بیوداضی زض فهدل تابؿدتاى ٍ

یؼٌی بطٍظ بیواضی زض فهل پاییعً ،تیزِ گدعـ پكدِ-

ظهؿددتاى بددِ تطتیددب  11 53زضنددس ٍ  12 47اؾددت

ّای ذاوی زض زٍ هاُ لبدل اؾدت زض ًتیزدِ ،وداّف

بیكتطیي هَاضز بطٍظ بیواضی بِ هاُّای هْط ،آبداى ،آشض

بطٍظ بیواضی زض فهل بْاض زض َی ؾال بِ زلیدل ػدسم
فؼالیت پكِ ذاوی زض فهل ظهؿتاى اؾت وِ بِ ػلت
ًاهٌاؾب بَزى قطایٍ اللیوی بطای فؼالیت پكِ ذاوی
زض ایي فهل اؾت

ٍ ووتطیي هیعاى هطبٌَ بِ هاُّای اضزیبْكت ،ذدطزاز
ٍ اؾفٌس اؾت با تَرِ پػٍّف اًزام قدسُ زض ظهیٌدِ
اًگددل لیكددواًیا تَؾددٍ صوددعٍی ٍ ّوىدداضاى اوخددط
هبتهیاى بِ ؾاله اظ ًَع ؾاله هطََ

یدا ضٍؾدتایی
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بَزُ ٍ زٍضُ ووَى ّن گَاُ ایي هَيدَع اؾدت اٍد

ذطزاز ،تیط ،هطزاز ٍ ،اٍد بطٍظ بیوداضی زض ًیودِ زٍم

فؼالیت پكِ ذداوی زض ًیودِ اٍل ؾدال زض هداُّدای،

ؾال یؼٌی اظ هْط تا آشض اؾت

ومًدار  -1ومًدار متًسط دما ي بريز بیماری سالک

تحلیاال َمبگااتیی باایه ػًاماال اقلیماای ي تؼااذاد

ّوچٌیي ًتایذ ًكاى زاز ودِ بدیي هتغیطّدای هتَؾدٍ

مبتالیان:

صسالل زهدا ٍ بدطٍظ بیوداضی بدا يدطیب ّوبؿدتگی

ًتایذ صانل اظ ّوبؿتگی بیي هتغیطّای اللیوی با

( ) r=-1 135ضابُِ هٌفدی هؼٌدیزاضی زض ؾدُح 88

هَاضز بطٍظ بیواضی ؾاله بِ ضٍـ پیطؾَى َدی یده

ٍرَز زاضز ٍرَز ضابُدِ هٌفدی هؼٌدیزاض بدیي بدطٍظ

زٍضُ  8ؾدددالِ ( )0281-0271زض ردددسٍل ( )2آٍضزُ

بیواضی ؾاله ٍ هتَؾدٍ صدساوخط زهدا ًیدع زض ؾدُح

قددسُ اؾددت ًتددایذ ًكدداى زاز وددِ ّوبؿددتگی هٌفددی

 84زضنس زض هٌُمِ هَضز هُالؼِ بِ احبات ضؾیس زض

هؼٌیزاضی بیي هتَؾٍ زها ٍ بطٍظ بیوداضی زض ؾدُح

هزوَع با افعایف هیعاى زها هیعاى هَاضز بطٍظ بیوداضی

 88زض هٌُمِ هَضز هُالؼِ ٍرَز زاضز یؼٌی ّوعهاى

زض قْطؾتاى لهطقیطیي واّف هییابس ًتایذ هدصوَض

بددا افددعایف زهددا ٍ ضؾددیسى بددِ ًمُددِ اٍد گطهددا زض

زض رسٍل (ً )2كاى زاز وِ بدطٍظ بیوداضی ؾداله زض

قْطؾددتاى هددَضز هُالؼددِ ،اصتودال بددطٍظ بیودداضی زض

قْطؾتاى لهطقیطیي ّیچگًَِ ضابُدِ هؼٌدیزاضی بدا

ووتطیي صس هوىي لطاض زاضز وِ ایي ًتیزدِ بدِ زلیدل

تغییطات هیعاى باضـ ٍ ضََبت ًؿبی ًساضز

ذهیهددِ زٍضُ ووددَى زض بیودداضی ؾدداله اؾددت
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جذيل  -3تحلیل َمبگتیی بیه میسان بريز بیماری با ػىاصر اقلیمی در شُرستان قصرشیریه ديرٌ آماری 1391-1382
Sig

R

هتغیطّای اللیوی

1 117

**-1/122

هتَؾٍ زها

1 114

**-1/135

صسالل زها

1/101

*-1/107

صساوخط زها

1/162

1/030ns

ضََبت ًؿبی

1/004

1/005ns

باضـ

هتغیط اٍل

تؼساز هبتهیاى

ه ذص 9یافتِّای تحمیك

بددا تَرددِ بددِ ًتددایذ صانددل اظ ّوبؿددتگی بددیي

ّایی ٍرَز زاضز بِ ّویي زلیدل زض ایدي لؿدوت بدِ

هتغیطّای اللیوی ٍ اصتوال بدطٍظ بیوداضی ؾداله زض

بطضؾی هؼٌدیزاضی اذدتهف بدیي هتغیطّدای ؾدي ٍ

قْطؾتاى لهطقیطیي ،بِنَضت نسزضنس ًویتدَاى

رٌؿیت هبتهیاى زض قْطؾتاى هَضز هُالؼِ با اؾدتفازُ

گفت ػاهل بدطٍظ بیوداضی زض ایدي قْطؾدتاًف فمدٍ

اظ آظهَى وای اؾىَیط هیپطزاظین ًتدایذ ردسٍل ()3

تغییطات زض هتغیطّای اللیوی اؾت بطای پی بطزى بدِ

ًكاى هیزّس وِ گطٍُ ؾٌی ظیدط  14ؾدال زض ّدط زٍ

زالیل اندلی بدطٍظ بیوداضی زض ایدي هٌُمدِ ٍ بدطای

رٌؽ ظى ٍ هطز باالتطیي هیعاى ابته ضا زاضًس وِ البتدِ

بطًاهددِضیددعی واضآهددس زض رْددت رلددَگیطی اظ بددطٍظ

ایي هیعاى زض هطزاى بیكتطیي تؼساز ضا ًؿبت بدِ ظًداى

بیكتط آى زض راهؼِ بِ زًبال بطضؾی ؾدایط ػَاهدل بدا

زاضز ًتایذ ًكاى هیزّدس ودِ اصتودال ابدته بدِ ایدي

ت ویس بط ٍیػگدیّدای فدطزی ،ارتوداػی ٍ التهدازی

بیواضی زض بیي هطزاى ًؿبت بِ ظًاى بیكتط اؾت بطای

هبتهیاى ّؿتین زض ایي پػٍّف ،بِ بطضؾدی ػدَاهلی

تَریِ ایي ًىتِ بِ ػدَاهلی هاًٌدس ػَاهدل فطٌّگدی ٍ

وِ ظهیٌِؾاظ بیوداضی ؾداله زض افدطاز هدَضز هُالؼدِ

ضفتاضی ٍ ًیع ًَع پَقف اقاضُ ًوَز بِ ػٌدَاى هخدال

بَزُاًس پطزاذتِ قسُ اؾت

هطزاى بِ زلیل ًَع پَقدف بیكدتط زض هؼدطو گدعـ
پكِ ذاوی لطاض هیگیطًس ّوچٌیي هٌحهط فطز بدَزى

تحلیاال رابطااٍ باایه ػًاماال فااردی –اجتماااػی ي

هكاغلی هاًٌس ضاًٌسگی ،صول ٍ ًمل قْطی ٍ ًظداهی

اقتصادی مؤثر بر بريز بیماری سالک

ٍ اًتظاهی زض هطزاى ًؿبت بِ ظًاى اؾت

جىگیت ي سه
زض بیي بیواضاى هبته بِ ؾاله زض قْطؾتاى هدَضز
هُالؼِ ،اظ ًظط رٌؽ ٍ گطٍّْای ؾٌی هاّطأ تفاٍت-

ًتایذ آظهَى وای اؾدىَیط ًكداى زاز ودِ تفداٍت
هؼٌیزاضی بیي هتغیطّای رٌؿیت ٍ گطٍُّای ؾتی اظ
ًظط ابته بِ بیواضی زض ؾُح  88زضنس ٍرَز زاضز

 / 71هزلِ ػلوی -پػٍّكی بطًاهِضیعی فًایی (رغطافیا) ،ؾال ؾَم ،قواضُ ؾَم( ،پیاپی  )01پاییع 0281

جذيل  -5بررسی مؼىیداری تفايت بیه متغیرَای جىگیت ي گريٌَای ستی با استفادٌ از آزمًن کای اسکًیر

رٌؿیت

روغ

هطز

ظى

002

76

15

ظیط 14

21

01

07

15-25

20

02

07

26-36

27

11

07

باالی 37

212

021

71

روغ

Sig= 0.000

chi-sqauer=23.692

گطٍُ ؾٌی

نَضت ًگطفتِ اؾت اهدا زض ودل ػدسم هؿدافطت بدِ

جىگیت ي مگافرت
زض بیي بیواضاى هبته بِ ؾاله زض قْطؾتاى هدَضز

ًَاصی آًسهیه زض ّط زٍ رٌؽ هؼدازل  87/0زضندس

هُالؼِ ،اظ ًظط رٌؽ ٍ هؿافطت هاّطا تفداٍتّدایی

اؾت ایي ًىتِ ًكاى زٌّسُ ایدي هَيدَع اؾدت ودِ

ٍرَز زاضز بِ ّویي زلیل زض ایي لؿوت بدِ بطضؾدی

هؿافطت بدِ ًدَاصی آًدسهیه ػاهدل ت حیطگدصاضی زض

هؼٌیزاضی اذتهف بیي هتغیطّای ردٌؽ ٍ هؿدافطت

قددیَع بیودداضی ؾدداله زض ایددي قْطؾددتاى ًیؿددت ٍ

بِ هٌاَك آًسهیه ٍ غیط آًسهیه زض قْطؾدتاى هدَضز

بیوداضاى بددا تَرددِ بدِ قددطایٍ هَرددَز زض قْطؾددتاى

هُالؼِ با اؾتفازُ اظ آظهَى وای اؾىَیط هیپطزاظین

لهطقیطیي بِ بیواضی هبته قسُاًس ًتایذ آظهَى وای
اؾىَیط ّن ًكاى زاز وِ بدیي ردٌؽ ٍ هؿدافطت بدِ

با تَرِ بِ رسٍل (ً ) 5تایذ ًكاى هیزّس وِ زض

ًَاصی آًسهیه تفاٍت هؼٌازاضی ٍرَز ًساضز

هطزاى هؿافطت بِ هیدعاى  0/8زضندس بیكدتط اظ ظًداى
نَضت گطفتِاؾتٍ ،لی زض ظًاى ّیچگًَدِ هؿدافطتی

جذيل  -6بررسی تفايت مؼىی داری بیه متغیرَای جىگیت ي مگافرت با استفادٌ از آزمًن کای اسکًیر

روغ

هطز

ظى

هتغیط

31

3

1

هؿافطت بِ هٌاَك آًسهیه

117

015

71

ػسم هؿافطت

101

021

71

روغ

Sig= 018

chi-sqauer=1 461

هؿافطت
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ًتایذ رسٍل (ً )6كاى هیزّس ودِ اوخطیدت افدطاز

مشخصات مگکه ي محل سکًوت
زض بیي بیواضاى هبته بِ ؾاله زض قْطؾتاى هدَضز

هبته ّن زض قْط ٍ ّن زض ضٍؾتا ،زض هٌاظل هؿدىًَی

هُالؼِ ،اظ ًظدط هكرهدات هٌدعل ٍ هحدل ؾدىًَت

ًَؾاظ ظًسگی هیوٌٌس وِ ایي هیتَاًس ًكد ت گطفتدِ

هاّطا تفاٍتّایی ٍرَز زاضز بِ ّویي زلیل زض ایدي

اظ ایي هؿ لِ باقس وِ ؾاذتواىّدای ًَؾداظ غالبد زض

لؿوت بِ بطضؾی هؼٌیزاضی اذتهف بدیي هتغیطّدای

ًماٌ بایط ٍ صاقیِ قْطّا ٍ َبؼد ًعزیده ظیؿدتگاُ-

هكرهددات هٌددعل ٍ هحددل ؾددىًَت افددطاز هبددته بددِ

ّای هرعى ٍ ًالل بیواضی اصساث هیقًَس زض ضتبدِ

بیواضی زض قْطؾتاى هَضز هُالؼِ با اؾتفازُ اظ آظهدَى

زٍم هبتهیاى ّن زض قْط ٍ ّدن زض ضٍؾدتا زض هٌداظل

وای اؾىَیط هیپطزاظین

لسیوی ؾىًَت زاضًس پازگاىّا ٍ ؾدٌگط ّدن هىداى
هٌاؾبی بطای ابتهی افطاز بدِ بیوداضی ؾداله ّدن زض
قْط ٍ ّن زض ضٍؾتا زاضز

جذيل  -7بررسی تفايت مؼىیداری مشخصات مىسل مگکًوی ي محل سکًوت مبتالیان

هحل ؾىًَت

ضٍؾتا

قْط

016

38

ًَؾاظ

08

8

لسیوی

8

00

ؾٌگط

7

1

چازضًكیي

032

58

روغ

Sig=0.036

Chi sqauer= 8.547

جمغ بىذی ي وتیجٍ گیری

هكرهات هٌعل

هتَؾٍ صسالل زها با تؼساز هبتهیاى یه ضابُِی هٌفی

ًتایذ ایي پػٍّف ًكاى هیزّس وِ ایي قْطؾدتاى

هؼٌیزاض ٍرَز زاضز زض صمیمت زض فهل تابؿدتاى ودِ

اظ زض اؾتاى وطهاًكاُ باالتطیي هیعاى قدیَع ضا زض ایدي

زها اٍد هیگیطز بیواضی واّف هییابس ٍ ّوعهداى بدا

بیواضی زاضزایي قْطؾدتاى زض صمیمدت ردعء هٌداَك

واّف زها زض فهل پاییع بیواضی اٍد هیگیطز پداییي

آًسهیه زض اؾتاى وطهاًكداُ اؾدت (ًمكدِ قدواضُ)0

بَزى هَاضز بطٍظ بیواضی زض فهل اٍد گطهدا بدِ ایدي

بیكتطیي هَاضز بیواضی زض هاُّای قْطیَض تدا آشض بدِ

هؼٌی ًیؿت وِ زها ّیچ گًَِ ًمكی زض بطٍظ بیوداضی

حبت ضؾیسُ ٍ بیكتطیي هیعاى بدطٍظ بیوداضی زض فهدل

ًساضز بلىِ ایدي ًىتدِ زض صمیمدت زض بطگیطًدسُ زٍضُ

پاییع با  ٍ 28/04ووتطیي هیعاى بطٍظ زض فهل بْاض بدا

ووَى بیواضی اؾت وِ زض فهل تابؿتاى قطایٍ زهایی

 03/04تؼلك زاضز ًتایذ صانل اظ تحلیدل ّوبؿدتگی

بطای ظًسگی پكِ ذاوی ًالل بیواضی فطاّن هیقدَز

ًكاى زاز وِ بیي هتَؾٍ زها ٍ هتَؾٍ صساوخط زهدا ٍ

اها بیي ًیف ظزى پكِ ذاوی با هاّط قسى بیواضی بدِ
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نَضت ظذن یه ت ذیط ظهاًی ٍرَز زاضز بدِ ّودیي

زض ول هطزاى زض ایي قْطؾتاى بیكدتط اظ ظًداى بدِ

ذاَط فهل اٍد بیواضی زض ایدي قْطؾدتاى زض فهدل

ایي بیواضی هبته هیقًَس ظیدطا زض ابدته بدِ بیوداضی

پاییع اؾت اظ ؾَی زیگط زض فهل ظهؿدتاى بدِ زلیدل

ؾاله همَلِّای فطٌّگی ٍ قغلی ًیع هیتَاًٌس ت حیط-

ػسم قطایٍ هٌاؾب زهایی بطای ظیؿدت پكدِ ذداوی

گصاض باقٌس بِ ََضی وِ هطزاى بِ ٍاؾُِ قغل ٍ وداض

هیعاى بیواضی زض فهل بْاض بِ صسالل هیضؾس ّواى-

وطزى زض واًَىّای آلَزُ ًعزیه ظیؿتگاُّای هردعى

گًَِ وِ گفتِ قس ػهٍُ بدط ػَاهدل اللیودی هدؤحط زض

(رًَسگاى) ٍ ًالل (پكِ ذاوی) بیوداضی ٍ ًیدع ًدَع

قددیَع ٍ گؿددتطـ ایددي بیودداضی ػَاهددل التهددازی،

پَقف ذال زض صدیي وداض ٍ اؾدتطاصت ،بیكدتط زض

ارتواػی ٍ فطٌّگی ًیع زض قیَع ایي بیوداضی بؿدیاض

هؼطو گعـ ٍ آلدَزگی لدطاض زاضًدس زض قْطؾدتاى

هؤحطًس بِ ًظط هیضؾس اًزام هُالؼات اپیدسهیَلَغیه

لهطقیطیي اوخطیت افدطاز هبدته زض گدطٍُ ذاًدِزاضاى

ٍ اوَلَغیه وِ ػَاهل ذُط ؾاظ اًتكداض ٍ گؿدتطـ

ّؿتٌس ( 15/8زضنس) ایي ًتیزِ ضا هیتَاى ایيگًَدِ

بیودداضی ضا بطضؾددی هددیوٌٌددس ًیددع يددطٍضی بددِ ًظددط

تَریِ ًوَز وِ با تَرِ بدِ ایٌىدِ ایدي گدطٍُ بیكدتط

هیضؾس ،ظیطا ًویتدَاى گفدت ػَاهدل اللیودی ندطف

اٍلات ذَز ضا زض هٌعل ؾ طی هیوٌٌس ،ػسم تَرِ بدِ

باػج بطٍظ ایي بیواضی هیقدَز ّوبؿدتگی هحاؾدبِ

هؿائلی هاًٌس الساهات صفداهتی (ًهدب تدَضی بدطای

قسُ ًیع گَیای ایي ٍالؼیت اؾت وِ ػَاهدل اللیودی

زض

ٍ پٌزطُ هٌعل) ؾبب اصتوال ابتهی بیكتط آًداى

هاًٌس زها تٌْا بركدی اظ فداوتَضّدای هدؤحط زض بدطٍظ

بِ بیواضی ؾاله قسُ اؾت

بیواضی اؾت

وقشٍ شمارٌ  -2وقشٍ پراکىش بیماری سالک جلذی در استان کرماوشاٌ طی سالُای 1391-1382
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افطاز ًظاهی ٍ ؾطباظ با همساض  11/1زضنس زٍهدیي

گطفتِ اظ ایي هؿ لِ باقس وِ ؾاذتواىّای ًَؾاظ غالبا

زؾتِ اظ هبتهیاى ّؿتٌس وِ بیكتط زض هؼدطو بیوداضی

زض ًمدداٌ بددایط ٍ صاقددیِ قددْطّا ٍ َبؼددا ًعزیدده

ٍ ابته بِ آى لطاض زاضًس ایي گطٍُ اظ یده َدطف بدِ

ظیؿتگاُّای هرعى ٍ ًالل بیواضی اصساث هدیقدًَس

ػلت هَلؼیت قغلی ذَز ٍ اؾىاى زض ًَاصی قدْطی

وِ ػسم اؾتفازُ اظ تَضیّدای هٌاؾدب ٍ زض زؾدتطؼ

ٍ اظ َطف زیگط بِ زلیل تحطوات ه هَضیتی ،بیكتط زض

بَزى اًؿاى رْت گعـ پكِ ذاوی زض ؾاذتواىّای

هؼطو آلدَزگی لدطاض زاضًدس ٍ هدیتَاًٌدس زض اًتمدال

ًَؾاظ صاقیِقْط باػج بدطٍظ ( )61/3زضندسی ایدي

لیكواًیَظ رلسی ًمف لابدل تدَرْی ضا ایفدا ًوایٌدس

بیواضی زض روؼیت هَضز هُالؼدِ بدَزُ اؾدت ()8/1

هؿافطت بِ ًَاصی آًسهیه اظ رولِ هدَاضز ذُدط زض

زضنس افطاز هبته زض هٌداظل هؿدىًَی لدسیوی ظًگدی

هَضز بیواضی ؾاله بِ قواض هدیآیدس زض ًمداَی ودِ

هیوٌٌس زض هٌاظل لسیوی ٍردَز زضظ ٍ قدىافّدا ٍ

بیواضی بِنَضت آًسهیه ًیؿت ،هؿدافطت بدِ ًمداٌ

ٍتطن زیَاضّدا هىداى هٌاؾدبی بدطای پٌْداى قدسى ٍ

آًسهیه ػاهل اندلی قدیَع بیوداضی اؾدت زض ایدي

اؾتطتحت پكِ ذداوی اؾدت ایدي هیدعاى زض ؾدٌگطٍ

قْطؾتاى هؿافطت زض بیي هدطزاى هؼدازل  0 8زضندس

پازگاى هؼازل ( )8/3اؾت زلیل ایي هؿ لِ ایي اؾدت

قغلی (هاًٌدس

وِ ٌّگداهی ودِ زض بدیي لكدط ًظداهی ٍ ؾدطباظ ایدي

هاهَضیتّا ،زؾتطؾدی بدِ بداظاض ٍ ) بیكتطندَضت

بیواضی ضخ هدیزّدس زض پازگداىّدا افدطازی ظًدسگی

گطفتددِ اؾددتٍ ،لددی ظًدداى هددَضز هُالؼددِ ّیچگًَددِ

هیوٌٌس وِ اظ قْطّای زیگط بِ زلیل ذسهت ؾدطباظی

هؿافطتی بِ ًَاصی آًسهیه ٍ غیط آًسهیه ًساقتِاًدس

آهسُ باقٌس ٍ بِ زلیل ایوٌی ًبَزى زض بطابط پكِ ؾاله

ًتایذ ًكداى زاز ودِ ولیدِ بیوداضاى هدَضز هُالؼدِ زض

زض همابل زیگط ؾاوٌاى بدَهی بدِ ایدي بیوداضی هبدته

قْطؾتاى لهطقیطیي زاضای صدسالل هیدعاى هؿدافطت

قسُاًس ٍ یا ایٌىِ ٍرَز افطاز هبدته زض زاذدل هحدل

بِ ًَاصی آًسهیه بدَزُاًدس زض پدػٍّف صايدط ،بدا

ظًسگی ایي افطاز ودِ پازگداى ٍ ؾدٌگط اؾدت ٍ هبدته

تَرِ بِ بطٍظ بیواضی ؾاله زض بدیي افدطاز قْطؾدتاى

قسى افطاز زیگط بِ ایي بیواضی زلیل زیگط اؾت

اؾت وِ بِ زالیلی ًظیط ارباض ٍ ایزا

لهطقیطیي ٍ با تَرِ بِ ػسم هؿدافطت هبتهیداى بدِ

ّوچٌیي ػَاهل هحیُدی هاًٌدس قدطایٍ بْساقدتی

هٌاَك هؿتؼس بیواضی ،هیتَاى ًتیزِ گطفدت ودِ ایدي

ًاهٌاؾب برهَل زض صاقیِ قدْطّاً ،اودافی بدَزى

قْطؾتاى ،رعٍ ًَاصی آًدسهیه بدَزُ ٍ قدطایٍ الظم

الددساهات بْساقددت هحددیٍ قدداهل ظبالددًِ ،رالددِّددای

بطای ظیؿتپكِ ذاوی زض ایدي هٌُمدِ فدطاّن اؾدت

ؾاذتواًی وِ هَرب افعایف لابل تَرِ ًالل بیواضی

بٌابطایي هیتَاى گفت چطذِ بیوداضی زض ایدي هٌُمدِ

هیگدطزز ،تغییدطات ظیؿدت هحیُدی قداهل تَؾدؼِ

فؼال اؾت هكرهات هٌعل هؿىًَی ٍ ایٌىدِ هحدل

وكدداٍضظی ،ؾسؾدداظی ،ؾدداذتي اهدداوي هؿددىًَی زض

ؾىًَت افطاز هبته زض قْط یا ضٍؾتا باقدس ًیدع یده

هزاٍضت الًِّای رًَسگاى ،اصساث هٌاظل هؿدىًَی

ػاهل ت حیط گصاض زیگط زض ظهیٌِ ابته بِ بیواضی اؾدت

زض ًعزیىی انُبل زامّا ٍ ّوگی بِ ًَػی هیتَاًس

بیكتط هبتهیاى بِ بیوداضی ( )61/3زض ؾداذتواىّدای

اظ ػلل گؿتطـ بیواضی ؾاله زض هٌداَك گطهؿدیطی

ًَؾاظ ظًسگی هیوطزًدس ودِ ایدي هدیتَاًدس ًكد ت

باقس لصا با اؾتفازُ اظ ؾیؿتن اَهػات رغطافیدایی ٍ

 / 73هزلِ ػلوی -پػٍّكی بطًاهِضیعی فًایی (رغطافیا) ،ؾال ؾَم ،قواضُ ؾَم( ،پیاپی  )01پاییع 0281

ًیع تحلیل ًمف ػَاهدل اللیودی زض قدیَع بیوداضی ٍ

ضٍـ ، RAPD-PCRفهددلٌاهِ ػلوددی پػٍّكددی

ّوچٌیي اًزام هُالؼات اپیسهیَلَغیه ٍ اوَلدَغیىی

بْبَز زاًكگاُ ػلَم پعقىی وطهاًكاُ  ،قدواضُ ،2

اهىاى بطًاهِ ضیعی بطای السامّای وٌتطلی ٍ پیكگیطاًِ

وطهاًكاُ

ضا لبل اظ قیَع بیواضی فطاّن آٍضز

-5زضٍزگط،ع؛ م آؾواض ،م ضيَی،م زضٍزگط)0277(،
تؼییي ًَع لیكواًیَظ رلسی زضبیواضاى ،هرداظى ٍ

مىابغ

ًاللیي بِ ضٍـ  ،PCR- RAPDزض قْطؾتاى آضاى

 -0حمفی پَض ،ػابسیي (  )0280تؼییي َّیدت اًگدل

ٍ بیسگل ،اؾتاى اندفْاى َدی ؾدالّدای -0274

لیكواًیا بدا اؾدتفازُ اظ تىٌیده  PCR- RFLPزض

 ،0275فهلًاهِ ػلوی پػٍّكی فیى ،زٍضُ ،02

بیواضاى ٍ رًَسگاى هرعى لیكدواًیَظ رلدسی زض

قواضُ

برف هطوعی اؾتاى لن ؾال  ،0278هزلِ ػلودی

-6ضهًدداًی یددساال ٍّوىدداضاى )0281( ،بطضؾددی

پػٍّكی زاًكگاُ ػلَم پعقىی اضان ،قواضُ ،54

اپیسهیَلَغیىی بیواضی ؾداله زض قْطؾدتاى آضاى

اضان

ٍ بیسگل َی قف هاِّ اٍل ؾال  ،0277فهلٌاهِ

 -1چگٌی قطفی ،ػلی اهاًی ،صویس ،وایسی ،هحودس

ػلوی پػٍّكی فیى ، ،قواضُ  ،2واقاى

صؿي ،یاض اصوسی ،ػلدی اوبدط ،ؾداوی ،هحودس،

-7ػعیددعی ،وددَضٍـ وهًتطیددف هحؿددي ،فىددطی ،

ًهددیطی ،الْددام(  )0281بطضؾددی اپیددسهیَلَغیه

ؾزاز(  )0281قٌاؾایی ًاللیي بیواضی لیكواًیَظ

بیواضی ؾاله زض اؾتاى لطؾتاى ٍ هؼطفی وداًَى-

رلددسی زض ودداًَى قْطؾددتاى راؾدده ،اؾددتاى

ّدای رسیددس بیودداضی بددا اًتمددال هحلددی زض ؾددال

ّطهعگاى بدا اؾدتفازُ اظ تىٌیده ،Nested- PCR

 ،0274هزلِ ػلَم پعقىی ایدهم ،زٍضُ ًدَظزّن

اپیسهیَلَغی ایطاى ،زضٍُ  6تْطاى
-8گَیددا ،م بطًاهددِ ی ضاٌّوددای هطالبددت لیكددواًیَظ

ایهم
 -2صاتوی صؿیي ،هَبدسی ایدطد )0274( ،وتدا

رلددسی ( ؾدداله)ٍ ،ظاضت بْساقددت زضهدداى ٍ

راهغ بْساقت ػوَهی  ،چاپ اٍل ،تْطاى

آهَظـ پعقىی ،ازاضُ بیواضیّای لابل اًتمال بیي

 -3صوددعٍی ،ی  ،ا نددبحی  ،م ضيددایی)0277( ،

اًؿاى ٍ صیَاى0275 ،

ٍیػگیّای اپیدسهیَلَغیه لیكدواًیَظ رلدسی زض

-01هظفطی ،غههؼلی بركی ظازُ ،ولَچِ)0278( ،

بیواضاى هطارؼِ وٌٌسُ بِ هطوع بْساقتی – زضهاًی

تحلیل ًمدف ػَاهدل بیَولیودایی قدیَع بیوداضی

اؾددتاى وطهاًكدداُ  ،0271-74فهددلٌاهِ ػلوددی

ؾدداله رلددسی زض ؾددُح زقددت یددعز -اضزودداى،

پػٍّكی زاًكگاُ ػلَم پعقىی وطهاًكاُ  ،قواضُ

فهلٌاهِ رغطافیا ٍ تَؾؼِ ،قواضُ  ،12ظاّساى
ً -00ظطی ،م (ٍ )0281يؼیت لیكدواًیَظ رلدسی

 ،1وطهاًكاُ
ع گدطگیي وطردی،

زض قْطؾددتاى ّوددساى زض ؾددالْای ،0278-0272

( )0278قٌاؾایی گًَِّای لیكواًیای رسا قدسُ

هزلِ تحمیمات ػلَم پعقدىی ظاّدساى ،زٍضُ ،02

اظ بیودداضاى هبددته بددِ ؾدداله زض وطهاًكدداُ بددا

ظاّساى

 -4صوعٍی ،ی؛ ًؼواى پَض،
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