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 چکیده

 است مهم اي حاره بيماري دومين ماالریا از بعد جلدي سالك بيماري

 در بيماري این جدید رخداد نفر ميليون دو تا یك حدود ساالنه و

 به اساسي مؤلفه سه داراي جلدي سالك بيماري. شود مي ثبت جهان

 از هواشناسي و آب شرایط كه است ناقل و مخزن، انگل هاينام

 منطقه هر در را بيماري رخداد ها، مؤلفه این بر تأثيرگذاري طریق

-هدف این پژوهش، بررسي تأثير الگوي جوي .كند مي كنترل

اقيانوسي نوسان جنوبي، به عنوان یك عامل تأثيرگذار در شرایط آب 

و هوایي كشور در بروز بيماري لشمانيا در شهرستان قصرشيرین 

هاي مربوط به الگوي نوسان جنوبي از  داده ،. در این راستااست

تا  1313 اريـراي دوره آمـب East Angeliaاه ـسایت دانشگ

شمانياي يهاي مربوط به شيوع ساالنه بيماري ل د. دادهشذ ـاخ 1331

یربط به دست آمد. براي ارزیابي ذشهرستان قصرشيرین نيز از منابع 

هاي  تأثير فازهاي سرد و گرم این الگوي كالن مقياس جوي، داده

شيوع بيماري بر اساس فازهاي مذكور ماهانه تفکيك شده و با 

دار بودن تفاوت  دو طرفه مستقل، معني t_student اجراي آزمون

د. شهاي گرم و سرد انسو، بررسي  هاي شيوع بيماري در فاز داده

شمانيا در شهرستان يوع ساالنه بيماري لـه شيـان داد كـج نشـنتای

دار است.  معني نـد و فروردیـاي اسفنـه قصرشيرین، تنها براي ماه

بر روي دو سري موارد بيماري ل دو طرفه ـمستق tراي آزمون ـاج

هاي اسفند و  اس فازهاي گرم و سرد انسو در ماهـتفکيك شده براس

 یي كه همراه با فازسرد انسوها سالحاكي از آن بود كه در  فروردین

باشند، شيوع بيماري در شهرستان قصرشيرین به طور  )النينا( مي

آنها  فروردین هاي اسفند و یي است كه در ماهها سالمتوسط باالتر از 

 فاز گرم انسو )النينو( حاكم بوده است.

 
شمانيا، النينو و يالگوي نوسان جنوبي، بيماري ل کلیدی: های هواژ

 .النينا، قصرشيرین
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Abstract 
The leishmaniases are among the most important 

emerging and resurging vector-borne protozoal 

diseases, second only to malaria in terms of the 

number of affected people. Like malaria, 

leishmaniases can be caused by infection with any 

of several species of parasites belonging to the 

genus Leishmania and transmitted by sand flies. 

The purpose of this study was to determine the 

effect of the atmospheric-oceanic Southern 

Oscillation pattern, as a factor in climatic 

conditions of the country, on the incidence of 

leishmaniasis in the city of Qasr-e Shirin. Hence, 

the Southern Oscillation pattern data for the period 

of 1369 to 1391 was collected from the University 

of East Angelia. The data of annual CL incidence 

in Qasr-e Shirin were collected from the national 

and international reports of CL incidence in Iran. 

To evaluate the effect of hot and cold phases of the 

macro-scale weather pattern, the outbreak data was 

separated based on the month and the phase. The 

significance of difference between warm and cold 

ENSO phases of outbreak data were studied by 

means of an independent double-sided t_student 

test. The results showed that the annual incidence 

of leishmaniasis in the city of Qasr-e Shirin data, is 

significant only in April and March. The 

application of Independent two-sided t test on two 

series of cases based on the separation of cold and 

warm phases of ENSO showed that the average of 

outbreaks in April and March in the years with a 

cold phase of ENSO (La Nina) was higher than the 

average in the years with the warm phase of ENSO 

(El Nino) in the city of  Qasr-e Shirin. 

 

Keywords: El Niño and La Niña, Leishmania, 

Qasr-e Shirin, Southern Oscillation Pattern. 
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 مقدمه
بیماری سالك جلدی بعد از ماالریا دومین بیماری 

( که در مناطق WHO, 2010ای مهم است) حاره
قاره هند و در نواحی گرمسیری آمریکا، آفریقا و شبه

گرمسیری آسیای جنوب غربی و ناحیه مدیترانه نیمه
آندمیك بوده و هر ساله یك تا دو میلیون نفر در دنیا 

 .(Shirzadi, 2007شوند ) مبتال میبه این بیماری 
که عامل آن لیشمانیا  6های لیشمانیوز روستاییکانون

، مصر، ایران، عراق، اردن، ماژور است در افغانستان
اکستان، عربستان سعودی، لیبی، مراکش، فلسطین، پ

. سالك نوع (WHO, 2010) استسوریه و یمن 
کا است در ـا تروپیـل آن لیشمانیـه عامـک 1شهری

کشورهای افغانستان، ایران، عراق، مراکش، پاکستان، 
خورد. عربستان سعودی، سوریه و یمن به چشم می

به دو نوع شهری و روستایی تقسیم لیشمانیوز جلدی 
 نوع شهری یا خشكمخزن بیماری در شود.  می

. در حالی استسگ  انسان و گاهی هم غالباً ،ماریبی
مخزن  در لیشمانیوز جلدی نوع روستایی یا مرطوبکه 

 ,.Boussaa et alن هستند)بیماری عمدتاً جوندگا

بیماری سالك جلدی دارای سه مؤلفه اساسی (. 2005
و است که شرایط آب  9ناقل و مخزن ،به نام انگل

ها، رخداد  هواشناسی از طریق تأثیرگذاری بر این مؤلفه

انگل این  .کند رل میـه کنتـر منطقـاری را در هـبیم

الً از ـکه قب 4وتوموسـبیماری از طریق پشه خاکی فلب
 5خواری خون  لیشمانیاخون یك مخزن آلوده به انگل 
 Boudrissa et) یابد کرده است، به انسان انتقال می

al., 2013 عوامل اقلیمی کنترل کننده اصلی توزیع .)
های خاکی و تراکم جمعیت آنها در  جغرافیایی پشه
. عالوه برآن، توزیع جغرافیایی و استمناطق مختلف 

دهای ـو فراین لـن انگـازن ایـت مخـراکم جمعیـت

                                                                      
1. Zoonotic cutaneous leishmaniasis 

2. Anthroponitic cutaneous leishmaniasis 

3. Parasite-reservoir-vector 

4. Phlebotomous 

5. Blood Meal 

)نسبت به  بیولوژیکی آنان نیز با شدت کمتری
ناختی هر های خاکی( متأثر از شرایط آب و هوا ش پشه

(. دینامیك Boussaa et al., 2005) استمنطقه 
های خاکی ناقل انگل  مکانی جمعیت پشه -زمانی 
تری با شرایط آب و  ارتباط نزدیك و مستقیم لیشمانیا

سازی یا هوایی دارد. این عوامل از طریق فراهم
، کنترل نرخ 1گذاری تخمهای  محدودسازی سایت

های  ها به پشه تخم ها، نسبت تبدیل مرگ و میر پشه
گذاری، خواری و تخم بالغ، افزایش تعداد دفعات خون

(. Ready, 2008) نندک جمعیت این ناقل را تنظیم می
الوصول بودن مخازن به دلیل مساعد بودن دمای  سهل

محیط و فراهم بودن منابع غذایی نیز امکان افزایش 
ن اد. محققکن خواری را فراهم می تعداد دفعات خون

( نشان Toumi et al., 2012) لفی از جملهمخت
دن پشه، با ـل در بـاند که طول دوره کمون انگ داده

افزایش دمای حداقل و میانگین رطوبت نسبی محیط 
ارتباط معکوسی دارد. بنابراین با افزایش دمای حداقل 

در انتقال بیماری اتفاق  7محیط یك فرایند سینرژیك
بدین ترتیب که کوتاه شدن دوره کمون  .خواهد افتاد

را  8انگل و دوره بلوغ پشه، ظرفیت انتقال بیماری پشه
 دهد افزایش داده و میزان رخداد بیماری را افزایش می

(Yates, 2002 اما افزایش دما از یك آستانه خاص .)
که به صورت جانبی کاهش رطوبت نسبی هوا و خاک 

های  سترده پشهپی دارد، موجب اتالف گرا نیز در 
 ,Kasap) دـواهد شـان خـآن های خاکی ناقل و تخم

گانه  سه های (. نتیجه نهایی تأثیرپذیری مؤلفه2006
ـوایی، در ط آب و هـزیس، از شرایانیاـلیشماری ـبیم

د. شو تغییرات تعداد رخدادهای بیماری مشخص می
جو  برهمکنش پیچیده اقیانوس و مهمترین3پدیده انسو

است که بخش اقیانوسی آن النینو و بخش جوی آن 
و سبب تغییرات اقلیمی جهانی در  استنوسان جنوبی 

                                                                      
6. Breeding Sites 

7. Synergic 

8. Vectorial capacity 

9. Elnino/southern oscillation (ENSO) 



 609 ...یدمی( بر اپENSOانسو ) یمیاقل اسیکالن مق یالگو ریتأثزارعی چقابلکی و همکاران:  

 ,.Bezirtzoglou et al) شود می 6مقیاس درون سالی

(. این پدیده در ارتباط با گرم و سرد شدن دمای 2011
)النینو( و تغییرات فشار سطح دریا )نوسان  سطح آب

جنوبی( در امتداد شرقی و غربی اقیانوس آرام استوایی 
کم و باشد و  )که کانون اصلی پدیده انسو است( می

 Sari) تـذار اسـگ بر آب و هوای جهان تأثیربیش 

Kovats, 1999) فاز گرم انسو را النینو و فاز سرد آن .
ن توانایی را دارد که تغییرات را النینا گویند. انسو ای

ای را در نواحی بسیار  دمایی و بارشی قابل مالحظه
دورتر از کانون فعالیت خود، بر آب و هوای منطقه 

آب و هوایی ناشی از انسو بعد از  د. تغییراتنکتحمیل 
بجایی فصول اقلیمی هر )جا تغییرات اقلیمی فصلی

الی در ترین تغییرات آب و هوایی درون سمنطقه( مهم
لذا (. Bouma, 1997آیند ) هر منطقه به حساب می

ن ـش ایـررسی نقـای بـی در راستـقات فراوانـتحقی
های مبتنی بر  مکانیسم آب و هوایی در شیوع بیماری

، در سطح جهان انجام گرفته است که به موارد 1ناقل
Luis Fernando et al. (2014 )شود.  زیر اشاره می

ت ال نینو اشمانیوز جلدی با نوسانیبه بررسی ارتباط ل
نتایج نشان داد که پشه خاکی و  .انددر پاناما پرداخته

شمانیوز جلدی با ال نینو در پاناما در ارتباط ینوسانات ل
ل فاز سرد انسو اتفاق های بزرگ به دنبااست و اپیدمی

که الگوهای فصلی با درجه در حالی .افتاده است
 .Cardenas et al است.حرارت و تنوع بارش همراه 

( به بررسی اثر تنوع آب و هوا در بروز لشمانیوز 2006)
 استان شمال دو در 1001تا  6385ی ها سالطی 

نتایج مطالعه آنها نشان داد که  .شرقی کلمبیا پرداختند
افزایش  زشمانیوینینو، موارد ل ی الها سالدر طول 

شمانیوز یموارد ل ،ای النینها سالکه در در حالی ،یافته
( به 2014) .Christian et al. کاهش یافته است

شمانیوز در یبررسی تنوع تأثیر آب و هوا در بروز ل
نتایج  .در بولیوی پرداختند 1000تا  6336ی ها سال

                                                                      
1. Interannual 

2. Vecor born disease 

افزایش  ،میزان ی النیناها سالنشان داد که در طول 
ی ال نینو کاهش یافته ها سالکه در در حالی ،یافته

داری بین میانگین مبتالیان به معنیاست و تفاوت 
مشاهده شده و  ی ال نینو و النیناها سالبیماری بین 

( با افزایش )النینا یر باالی شاخص نوسان جنوبیمقاد
 et alr Roge.است. شمانیوز در ارتباط یبیماری ل

( به بررسی ارتباط عناصر آب و هوایی و 2013)
دست هنتایج ب .اندشمانیوز در گویان فرانسه پرداختهیل

با شاخص نوسان  آمده نشان داد که میزان بیماری
ماهه  8و  4های )تأخیر(  نینو( با وقفه)ال  جنوبی

قابل توجهی در ماه  طور بههمبستگی مثبت داشته و 
مارس با بارش باران و در ماه نوامبر با شاخص ال نینو 

ف اساسی این داری داشته است. هدهمبستگی معنی
سازی ارتباط بین شاخص تحقیق بررسی و آشکار

نوسان جنوبی به عنوان یك پدیده تأثیرگذار بر شرایط 
شمانیا در یاقلیمی ایران، و رخدادهای ساالنه بیماری ل

تا از طریق این سیگنال  است ستان قصرشیرینشهر
هایی را که ریسك شیوع آب و هواشناختی بتوان سال

 د.کربینی ی پیشتا حدّ، بیماری باالست
 

 ها و روش مواد
د که ش ها استفاده در این تحقیق از دو دسته از  داده

های مربوط به شیوع ساالنه بیماری و  عبارتند از داده
 الگوی پیوند از دور نوسان جنوبی:های مربوط به  داده

ه ـالیان بـداد مبتـه تعـوط بـای مربـه داده
شمانیا در هر سال در شهرستان قصر شیرین یبیماری ل

ها طی دوره آماری  مورد استفاده قرار گرفت. این داده
سال( از مقاالت و گزارشات چاپ  19)6936تا 6913

 د.ششده داخلی و خارجی کشور اخذ 
  
 نوسان جنوبی های داده

ت از اختالف ـارت اسـوبی عبـان جنـص نوسـشاخ
سطح دریا بین دو ایستگاه تاهیتی در مرکز  فشار

اقیانوس آرام جنوبی استوایی و داروین شمال استرالیا 
 آید: دست میرابطه بهاین از 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roger%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23939706
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 شاخص نوسان جنوبی (6)رابطه 

 
به ترتیب عبارتند از فشار  SDو  STکه در آن 

های در موقعیت ایستگاه 6استانداردشده سطح دریا
 آیند:دست می بهتاهیتی و داروین که به صورت زیر 

 
 

 
 

ترتیب عبارتند به SDDو  SDTکه در روابط فوق 
از انحراف معیار فشار سطح دریا برای دو ایستگاه 

 :1تاهیتی و داروین

 
 

 
 
های عبارت است از تعداد ماه N ،ه در این روابطک

نیز  (6)در رابطه  MSDدوره آماری و در نهایت 
عبارت است از انحراف معیار ماهانه دریا بین دو 

 ایستگاه تاهیتی و داروین در بلندمدت.

 
 

مثبت باشد،  SOIدر صورتی که مقدار عددی شاخص 
 ،یعنی میزان فشار تاهیتی باالتر از فشار داروین باشد

صورت فاز سرد یا النینا حاکم بوده و در در این 
عیت داروین تی که میزان فشار سطح دریا در موقصور

منفی شده و   SOIمقدار عددی شاخص  ،باالتر باشد
 . استدر این صورت، فاز گرم یا النینو حاکم 

 
 

                                                                      
1. Sea Level Pressure (SLP) 

2. Standard Deviation Tahiti (SDT) & Standard 

    Deviation Darwin (SDD) 

 روش کار

برای تحلیل ارتباط بین شاخص نوسان جنوبی به 
هوایی درون عنوان مهمترین عوامل تغییرات آب و 

هوایی ناشی از جابجایی  و  سالی)بعد از تغییرات آب
فصول سال( از تحلیل همبستگی پیرسون در سطح 

به صورت ( = P_value 05/0) 35/0داری،  معنی
د. در نهایت، برای تبیین اینکه آیا شماهانه استفاده 

یی که ها سالداری بین شیوع بیماری در  تفاوت معنی
اند، نسبت به  رم انسو)النینو( بودهـاز گـا فـراه بـهم

ی که فاز سرد انسو)النینا( حاکم بوده است ـیها سال
های شیوع سالیانه بیماری  وجود دارد یا خیر، ابتدا داده

هایی که همبستگی بر اساس فازهای گرم و سرد ماه
داری با شیوع بیماری داشتند، تفکیك شده و  معنی

، استفاده 9طرفه مستقل دو t-studentسپس از آزمون 
 د.ش

 

 نتايج

شمانیا در یه تعداد موارد ابتال به بیماری لـمجموع ساالن
 6در شکل  6936تا  6913کل کشور، طی دروه آماری 

شمانیا ، یارائه شده است. باالترین تعداد ابتال به بیماری ل
که تعداد کل موارد ثبت  است 6936مربوط به سال 

نفر رسیده  75شده بیماری در شهرستان قصرشیرین، به 
کمترین تعداد موارد  6913که در سال در حالی ؛است

 .است نفر 4که تعداد   بیماری ثبت شده
تحلیل همبستگی تعداد موارد  ساالنه  ،6 در جدول

شمانیا در شهرستان قصرشیرین، با یرخداد بیماری ل
میزان  .نوسان جنوبی ارائه شده است شاخص ماهانه

ها،  شمانیا با همه ماهیهمبستگی شیوع ساالنه بیماری ل
هایی  که این گویای این مطلب است که سال استمثبت 

شمانیا در آنها باال بوده یکه میزان رخدادهای بیماری ل
اند که در آنها فاز سرد انسو  هایی بوده است، در واقع سال

هایی که دارای  که سالدر حالی ؛ه است)النینا( حاکم بود

                                                                      
3. Two-Tail Independent T-Test 

SOI =
(S T −  S D)

MSD
 

ST =
(Actual Tahiti SLP −  Mean Tahiti SLP)

SDT
 

SD =
(Actual Darwin SLP −  Mean Darwin SLP)

SDD
 

SDT =  
∑ (actual Tahiti SLP −  mean Tahiti SLP)2

N
 

1
2 

 

SDD =  
∑ (actual Darwin SLP −  mean Darwin SLP)2

N
 

1
2 

 

MSD =  
 ∑ (Standardized Tahiti −  Standardized Darwin)²

𝑁
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اند  مقادیر منفی و باالی شاخص نوسان جنوبی بوده
های همراه با فاز گرم یا النینو( رخدادهای بیماری  )سال

را  تری پایینمقادیر  ،ها به نسبت شمانیا در آن سالیل
 ،6نشان داده است. بر اساس مقادیر ارائه شده در جدول 

شمانیا در یمیزان همبستگی رخداد ساالنه بیماری ل

شهرستان قصر شیرین با شاخص نوسان جنوبی ماهانه، 
که به  استدار  ، معنیاسفند و فروردینتنها در دو ماه 

ها،  . در سایر ماهاست 56/0و  51/0ترتیب برابر 
داری بین شیوع ساالنه بیماری و  همبستگی معنی

 د.شنشاخص نوسان جنوبی مشاهده 
 

 
 در شهرستان قصرشیرین برحسب نفر شمانیایتعداد موارد ساالنه ثبت شده بیماری ل.1شکل 

 
شمانیا و یماتریس همبستگی رخداد ساالنه بیماری ل .1جدول 

 شاخص ماهانه نوسان جنوبی

Sig ماه میزان همبستگی 

 دی 40/0 53/0
 بهمن 98/0 01/0

 اسفند 51/0 001/0

 فروردین 56/0 004/0

 اردیبهشت 13/0 63/0

 خرداد 67/0 44/0

 تیر 18/0 63/0

 مرداد 65/0 43/0

 شهریور 91/0 64/0

 مهر 99/0 69/0

 آبان 19/0 90/0

 آذر 44/0 93/0

 
، اقدام به بررسی ارتباط 9و  1های در شکل

ان ـا در شهرستـشمانییاری لـداد بیمـه، رخـاالنـس
های اسفند قصرشیرین و شاخص نوسان جنوبی در ماه

د، شو شده است، همانطور که مشاهده می و فروردین
توان ارتباط مثبتی را در هر دو ماه بین دو سری  می

)سری زمانی رخدادهای ساالنه  زمانی استانداردشده
شمانیا در شهرستان قصرشیرین و سری یبیماری ل

د. کرزمانی مربوط به شاخص نوسان جنوبی( مشاهده 
ی کمتر از یی که رخداد بیمارها سالای که در  گونهه ب

میانگین بوده است، مقادیر منفی شاخص نوسان 
 که حالیدر  ؛جنوبی یا فاز گرم )النینو( حاکم بوده است

، یی که رخداد بیماری، باالتر از میانگین بودها سالدر 
یی است که مقادیر مثبت شاخص نوسان ها سالغالباً 

 )النینا( حاکم بوده است. جنوبی یا فاز سرد
ایج آزمون همبستگی نشان داد، طور که نتهمان

شمانیا در شهرستان قصر یهای ساالنه بیماری ل رخداد
ص نوسان جنوبی تنها در دو ماه از ـا شاخـشیرین، ب
های اسفند و فروردین، همبستگی مثبت  سال، ماه

ی گها همبستداری را نشان داد و در سایر ماه معنی
برای آشکارسازی اینکه آیا  .دشداری مشاهده ن معنی

داری بین سری زمانی تعداد رخدادهای  تفاوت معنی
هایی که همراه با حاکمیت فاز گرم یا  بیماری در سال

هایی که  اند، نسبت به تعداد رخدادهای سال النینو بوده
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فاز سرد انسو)النینا( حاکم بوده است، وجود دارد یا خیر، 
د. ابتدا شفه استفاده مستقل دو طر t-studentاز آزمون 

های مربوط به رخداد بیماری به تفکیك فازهای  داده
تفکیك  های اسفند و فروردین گرم و سرد انسو در ماه

ارائه شده است. سپس اقدام به  1د که در جدول ش
مستقل دو طرفه بر روی دو  T-studentاجرای آزمون 

د تا شسری تفکیك شده رخداد ساالنه بیماری، 
های حاکمیت  آیا رخداد بیماری در سالمشخص شود 

داری با هم  فاز گرم و سرد نوسان جنوبی تفاوت معنی
دارند که بتوان گفت این تفاوت ناشی از تأثیرگذاری 

ای کم  انسو بوده است، یا اینکه تفاوت بین آنها به اندازه
 توان گفت تصادفی بوده است. است که می

 

 
 شمانیا در شهرستان قصرشیرین و شاخص نوسان جنوبی در ماه فروردینیارتباط ساالنه، رخدادهای بیماری ل .2شکل 

 اند.( پذیری استاندارد شده مقایسه به منظورها  )داده

 
 

 
 

 شمانیا در قصر شیرین و شاخص نوسان جنوبی در ماه  اسفندیارتباط ساالنه، رخدادهای بیماری ل .3شکل 

 (.اند پذیری استاندارد شده مقایسه به منظورها  )داده
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های شمانیا در شهرستان قصر شیرین، بر اساس فازهای گرم و سرد شاخص نوسان جنوبی ماهیتفکیك رخداد ساالنه بیماری ل .2جدول 
 شده است(.انجام  های اسفند و فروردین ماه SOIها صرفاً با توجه به عالمت شاخص )تفکیك اسفند و فروردین

 فروردینماه  اسفندماه 

 فاز سرد )النینو( فاز گرم )النبنو( فاز سرد )النینو( فاز گرم )النینو(

 شمانیایتعداد رخداد ل
 در سال)نفر(

 سال
 شمانیایتعداد رخداد ل

 در سال)نفر(
 سال

 شمانیایتعداد رخداد ل
 در سال)نفر(

 سال
 شمانیایتعداد رخداد ل

 در سال)نفر(
 سال

7 6974 4 6913 94 6975 4 6913 

94 6975 5 6970 90 6978 5 6970 

90 6978 5 6976 65 6973 5 6976 

65 6973 5 6971 69 6980 5 6971 

69 6980 7 6979 14 6985 7 6979 

98 6989 11 6971 65 6987 7 6974 

10 6984 61 6977 60 6988 11 6971 

14 6985 61 6986 63 6983 61 6977 

65 6987 64 6981 51 6930 61 6986 

60 6988 65 6981 78 6936 64 6981 

51 6930 63 6983   98 6989 

78 6936     10 6984 

      65 6981 

 
مستقل دوطرفه   t-studentنتایج  اجرای آزمون 

های تعداد رخدادهای بیماری تفکیك شده بر روی سری
ی حاکمیت فازهای گرم و سرد انسو در دو ها سالاساس 

در ماه  .ارائه شده است 9ماه اسفند و فروردین، در جدول 
و خارج  است 3/5محاسباتی برابر  Tآپریل، میزان آماره  

است، قرار گرفته است و  ±1بحرانی که برابر،  Tاز دامنه 
 داری آزمون نیز برای ماه فروردین، برابر مقدار آماره معنی

 = 06/0P_value) 33/0، در سطح  اطمینان است 00/0

و گویای آن است که دو سری تفکیك  استدار  معنی( 
شمانیا در شهرستان یشده از رخدادهای ساالنه بیماری ل

قصرشیرین که بر اساس فازهای گرم و سرد شاخص 
نوسان جنوبی ماه فروردین از هم تفکیك شده بودند، 

توان تفاوت بین آنها  رند و نمیداری با هم دا تفاوت معنی
را تصادفی دانست. در مورد ماه اسفند نیز شرایط مشابه 

محاسبانی آزمون که برابر  Tای که میزان  به گونه است
برابر بحرانی که  Tکه خارج از دامنه دو طرفه  است 5/7
داری نیز  باشد، قرار گرفته است و آماره معنی می 6/1±

تفاوت  33/0و در سطح  اطمینان  بوده 00/0برابر 

ر اساس ـك شده بـری تفکیـن دو سـداری را بی یـنمع
 فازهای سرد و گرم ماه اسفند نشان داد.

 
استویدنت مستقل دو طرفه  Tنتیجه اجرای آزمون  .3 جدول

اس بر روی دو سری تعداد موارد بیماری تفکیك شده بر اس

 و فروردینهای اسفند فازهای گرم و سرد انسو در ماه

 
T  محاسباتی 

 آزمون

T  بحرانی 

 دو طرفه

 درجه 

 آزادی
Sig 

 دو طرفه

 00/0 63 ±0/1 3/5 ماه فروردین

 00/0 68 ±6/1 5/7 ماه اسفند

 
با مقایسه دو سری رخدادهای ساالنه بیماری 

شمانیا در شهرستان قصرشیرین که بر اساس فازهای یل
اند،  شدهتفکیك  گرم و سرد ماه اسفند و فروردین

د، در هر دو نمودار منحنی مربوط به شو مشاهده می
شمانیا در فاز سرد یتعداد رخدادهای ساالنه بیماری ل

 همراه با النینا )منحنی آبی رنگ( های سالانسو یعنی 
های همراه با به صورت بارزی باالتر از منحنی سال

 .(5و  4شکل های ) استالنینو یا فاز گرم انسو 
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)النینا و النینو( شاخص  سرد و گرم هایشمانیا در شهرستان قصرشیرین، که براساس فازیدو سری رخدادهای ساالنه بیماری ل.4شکل 

 اند. نوسان جنوبی ماه فروردین تفکیك شده

 

 
)النینا و النینو( شاخص  سرد و گرم هایشیرین که براساس فاز شمانیا در شهرستان قصریدو سری رخدادهای ساالنه بیماری ل.5شکل 

 اند. نوسان جنوبی ماه اسفند تفکیك شده

 

 گیریو نتیجه بحث
سازوکارهای اصلی  از  به عنوان یکی پدیده انسو

تغییرات درون سالی آب و هوای مناطق مختلف زمین، 
مناطق  های آب و هوایی دریربه واسطه ایجاد ناهنجا
های مرتبط با آب و هوا نیز از  مختلف، در سایر جنبه

های حساس به آب و هوا مانند  جمله شیوع بیماری
د. لذا کرماالریا تأثیرات قابل توجهی را ایجاد خواهد 

اند تا با آشکارسازی  ن متعددی سعی داشتهامحقق
های زمانی  مقیاسارتباط بین شیوع بیماری ماالریا در 

اقیانوسی انسو، بتوانند یك  -مختلف، و پدیده جوی
هشدار مبتنی بر این سیگنال اقلیمی برای سیستم پیش

شیوع بیماری ماالریا ارائه بدهند که بر اساس آن 
هایی زمانی که ریسك شیوع بیماری باالست  دوره

 ,.Gilbert et al) ریزی باشد بینی و برنامه قابل پیش

تقریباً تمامی تحقیقات انجام شده در ایران، در  .(2013
 مورد تأثیر نقش انسو در شرایط آب و هوایی ایران

(Modarespour, 1996; Khoshakhlagh, 1998; 

Nazemsadat, 2008; Ostovar Maimandi,. 
2000; Azizi, 2000; Masoudian, 2005) 

النینو،  اند که فاز گرم انسو یعنی گویای آن بوده
یژه در پائیز برای اکثر نواحی ایران وافزایش بارش را ب

 وبویژه نواحی جنوبی و شرقی کشور به همراه داشته 
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های ایران، توأم با فاز سرد انسو یعنی  غالب خشکسالی
اما تأثیرپذیری دمای کشور از این  النینا بوده است.

ای تر است. ارتباط بین رخداده مبهم ای پدیده تا اندازه
به انسو بیماری سالك جلدی و الگوی پیوند از دور 

واسطه تغییرات درون سالی است که این الگو در آب و 
طور که در مقدمه  کند. همان هوای هر منطقه ایجاد می

بیماری سالك جلدی دارای یك حلقه  ،نیز ذکر شد
مخزن بوده  و ناقل ،انگل هایانتقال سه جزئی به نام

ها اختصاصات اقلیم شناختی  مؤلفهکه هر کدام از این 
خاص خود را دارند و این مسأله تأثیرپذیری نهایی 

که با واسطه انسو بروز بیماری از الگوی پیوند از دور 
شرایط تغییر در شرایط اقلیمی با بروز بیماری در 

طور سازد. تحقیقاتی که به می تر ارتباط است را پیچیده
ارتباط با شرایط های خاکی را  خاص دینامیك پشه
( نشان Feliciangeli, 1998) اند اقلیمی بررسی کرده

اند که بین پارامترهای رطوبتی و بارشی محیط و  داده
اما  ،ها ارتباط مستقیمی برقرار است فراوانی این پشه

این ارتباط در مورد جوندگان مخزن این بیماری 
های مرکزی  براحتی قابل مشاهده نیست. در استان

تواند موجب افزایش  می ها خشکسالی وقاتی اگاه
دهد که  این مسأله زمانی رخ می .رخداد بیماری شود

کاشت گیاهان مقاوم به خشکی در این مناطق در 
تواند منبع غذایی جوندگان  های خشکسالی، می دوره

د شدر این تحقیق مشاهده  شمانیا باشد. آنچهیناقل ل
ی در این بود که رخدادهای ثبت شده سالك جلد

ی توأم با النینا که در غالب موارد شرایط ها سال
 بارشی کمتر از میانگین را برای ایران به همراه دارد،

در حالت نرمال  انسوآنها  که در ییها سالنسبت به 
داری باالتر بود. اما این قرار داشت، به صورت معنی

افزایش  ،ی النینو که در غالب مواردها سالافزایش در 
دار نبود. در ایران به همراه داشته است، معنیبارش را 

ددی در بروز بیماری سالك جلدی در ـل متعـعوام
ط اقتصادی، ـگذارند. شرای رـلف تأثیـاطق مختـمن

اجتماعی، مسائل فرهنگی و بهداشت فردی و 
محیطی، دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی و 

هایی هستند که میزان  سبك زندگی فردی، مؤلفه
رخدادهای بیماری را در هر منطقه تحت تأثیر قرار 

نتایج این تحقیق نشان داد  (.WHO, 2002) دهند می
که در دو سری زمانی که بر اساس فازهای گرم و 

تفکیك شده  های اسفند و فروردین سرد انسو در ماه
بودند، به طور متوسط تعداد رخدادهای بیماری در 

های با حاکمیت از سالم با النینا باالتر أهای توسال
یی که همراه با فاز ها سالدر  ،النینو بوده است. بنابراین

های سرد شدید نوسان جنوبی هستند، یعنی النیناهای 
بارزی حاکم است، این سیگنال های پیوند از دور 

توانند از طریق افزایش شرایط خشکی،  اقلیمی می
 شمانیوزیجمعیت پشه های فلبوتوموس ناقل بیماری ل

شمانیا را در یرا افزایش داده و شیوع گسترده بیماری ل
 توان میدر این رابطه  به همراه داشته باشد. ها سالآن 

در که Mozafari et al. (2012 ،)به نتایج تحقیق 
رابطه با بیماری ماالریا صورت گرفته است اشاره کرد 

تعداد رخدادهای ساالنه که بیانگر این نتیجه بود 
 فاز هایی کهماالریا در سطح کشور، در سالبیماری 

در  .است، افزایش داشته است حاکم( النینا) انسو سرد
)النینو(،  فاز گرم انسو م باأی توها سالکه در حالی

کار تطابق نشان داده است، همچنین به نتایج  کاهش
Halimi et al. (2016در راب )ا بیماری ماالریا ـطه بـ

در  ود کهـه بـلأبیانگر این مستوان اشاره کرد که می
 Niño El( ENSO( یی که همراه با فاز گرمها سال

 10متوسط تا  طور بهاست، رخداد بیماری در کشور 
 ازـه فـت کـی اسـیاـه الـسر از ـاالتـد بـدرص

که  حاکم بوده است Niña La یعنی ENSOسرد 
دست آمده از این تحقیق هشرایط معکوسی را با نتایج ب

 دهد.مینشان 
 

  گیری نتیجهبحث و 

گویای آن بود که رخدادهای ساالنه  ،نتایج تحقیق
  شمانیا در شهرستان قصرشیرین در دو ماهیبیماری ل

ی حاکمیت ها سالارتباط مثبتی بین  اسفند و فروردین
گرم و سرد نوسان جنوبی با شیوع ساالنه  هایفاز
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که  داردشمانیا در شهرستان قصرشیرین یبیماری ل
اسفند های  یی که در ماهها سالدر  که گویای آن است

)النینا( حاکم است،  آنها فاز سرد انسو و فروردین
شمانیا در شهرستان یمیزان رخدادهای ساالنه بیماری ل

یی ها سالباالتر از تواند  طور متوسط میصرشیرین، بهق
که فاز گرم انسو )النینو( در این دو ماه حاکم بوده  باشد

داری مشاهده  های سال ارتباط معنی در سایر ماه .است
توان برای تعیین  ق میـن تحقیـایج ایـد. از نتشن

های آب و  ه به سیگنالـا توجـه بـی کـیاـه سال
شمانیا در یهواشناختی، امکان شیوع گسترده بیماری ل

 د. کرشهرستان قصرشیرین وجود دارد، استفاده 
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