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مقدمه
فلبوتوموس پاپاتاسی ،ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی روستایی با عامل لیشمانیا ماژور در ایران
میباشد که پراکندگی وسیعی در کشور دارد .هدف این مطالعه تعیین اثر فاکتورهای آب و
هوایی بر احتمال وجود ناقل در برخی از شهرستانهای استان خوزستان میباشد.

مواد و روشها
در این مطالعه مقطعی ،طی دو فصل پشه خاکیها از  5شهرستان انتخابی جمعآوری شدند.
اطالعات هواشناسی مناطق تحت مطالعه از سازمان هواشناسی تهیه گردید .برای بررسی
احتمال وجود ناقل اصلی با متغیرهای محیطی از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای مقایسه
این احتمال در مناطق نمونهگیری از آزمون کروسکال والیس استفاده شد .نقشه پراکندگی
ناقل اصلی در نرم افزار  ArcGIS 10.5ترسیم گردید.

یافتهها
از 884عدد پشه خاکی صید شده 506 ،عدد فلبوتوموس پاپاتاسی بودند ،که به تعداد زیادی
از اماکن داخلی صید شدند .بیشترین تعداد فلبوتوموس پاپاتاسی درشهرستان اهواز 151
( )%29/8و کمترین تعداد این گونه در شهرستان اندیمشک )% 0/79( 4 ،مشاهده گردید.
اختالف معنیداری بین محل جغرافیایی و احتمال وجود ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی
روستایی بود ( .)P˂ 0/0001درجه حرارت در مناطق نمونهگیری اختالف معنیداری داشت
(  .)P =0/024با تاثیر فاکتور دما ،بیشترین و کمترین احتمال وجود ناقل به ترتیب در دشت
آزادگان ( )0/71 ± 0/05و اندیمشک ( )0/01 ± 0/03گزارش گردید.

نتیجهگیری
در مطالعه حاضر فلبوتوموس پاپاتاسی به عنوان گونه غالب صید گردید .با کنترل اثر
مخدوشکنندگی فاکتور محیطی درجه حرارت ،بین احتمال وجود این گونه در شهرستان
اندیمشک با سایر شهرستانها اختالف معنیداری مشاهده شد.

کلیدواژهها
فلبوتوموس پاپاتاسی ،لیشمانیوز جلدی ،فاکتورهای آب و هوایی ،ایران

 /101مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،دوره  ،8شماره  ،4پیاپی  ،29زمستان 99

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 12:30 IRST on Tuesday January 19th 2021

پاپاتاسی ،ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی روستایی در شهرستانهای انتخابی استان

اثر فاکتورهای آب و هوایی بر احتمال وجود ناقل

بیگدلی و همکاران

اصلی لیشمانیوز جلدی روستایی

بیماری لیشمانیوز سه فرم باالینی دارد کاه ناول لیشامانیوز

میتوانند تحت تاثیر شرایق محیطی قرار گیرناد ( .)12 ،11

جلاادی روسااتایی آن در  17اسااتان از  31اسااتان کشااور

فاکتورهاای اکولوژیاک (پوشاش گیااهی ،ارتفاال) هماراه باا

آندمیک می باشد ( .)1لیشمانیوز جلدی یکی از بیماریهاای

متغییرهااای محیطای باارای پیشبینای و مدلسااازی ناقاال و

انگل ای منتقلااه توسااق ناااقلین میباشااد کااه در بس ایاری از

بیماری منتقله توسق آنها بکار رود ( .)13بیماری لیشامانیوز

بخشهای جهان از جمله ایران وجود دارد .کشور ماا جاز ده

جلدی روستایی یک بیماری مشترک باین انساان و حیاوان

کشور اول جهان ،بر اساس تعداد موارد ابتال به ایان بیمااری

اساات و فاکتورهااای محیطاای ،اکولااوژیکی و جغرافیااایی

میباشد ( .)2تقریبا  800گونه پشه خاکی در جهان گازارش

میتوانند پراکندگی ناقل ،مخزن و بیماری را تحت تاثیر قرار

شااده اساات ،کااه حاادود  50گونااه آنهااا بااه عنااوان ناااقلین

دهند و در نتیجاه موجاب پیادایش مجادد بیمااری گردناد

لیشمانیوز شناخته شدهاند ( .)3از  53گونه پشه خاکی ثبات

( .)14در یک مدل اکولوژیک ،فاکتورهای موثر بر پراکنادگی

شده برای ایران 32 ،گونه متعلق به جنس فلبوتوموس و 21

فلبوتومااوس پاپاتاس ای در اسااتان گلسااتان ،ش ایب ،پوشااش

گونه مربوط به جنس سرژنتومیا میباشد ( .)5 ،4فلبوتوموس

گیاهی ،میانگین دمای سالیانه و ارتفال معرفی گردیاد (.)15

پاپاتاسی یک گونه خونخوار فرصت طلب است که ترجیحا از

نقشه پراکندگی زمانی پشه خاکیها در ایران نشاان داد کاه

انسااان و جوناادگان خونخااواری میکنااد ( .)6در مطالعااات

در مناطق جنوبی ،پشاه خاکیهاا  9مااه فعالیات دارناد .در

گذشته فلبوتوموس پاپاتاسی به عناوان یکای از فراوانتارین

حالیکه در دشتهای مرکزی فعالیت آنها به  7تاا  8مااه و

پشه خاکیهای ایران معرفای شاده اسات ،کاه ناقال اصالی

در نواحی سرد شمال غرب به  4تا  5ماه کاهش مییابد (.)5

لیشمانیوز جلدی روستایی با عامل لیشمانیا مااژور میباشاد

با توجه به اینکه استان خوزستان یکی از کانونهای آندمیک

( .)2این گونه از ارتفال  3تا  835متر بااای ساط دریاا در

بیماری میباشد ،همچنین به دلیل تنول آب و هاوایی در آن

خرمشااهر ( )7و بهبهااان ( )8در اسااتان خوزسااتان (یکای از

و فعالیت گسترده فصلی ناقل ،در این مطالعه اثر فاکتورهاای

کانونهای آندمیک بیماری) صید شده است .در شهر رفیاع،

آب و هااوایی باار پراکناادگی فلبوتومااوس پاپاتاساای در 5

میزان آلودگی فلبوتوموس پاپاتاسی به انگل لیشامانیا % 7/4

شهرستان واقع درشمال ،جنوب ،غرب ،شرق و مرکاز اساتان

گزارش گردیاد ( .)9ضاریب اهلای باودن ،در زیساتگاههای

بررسی میگردد.

شهری ،نیمه شاهری و طبیعای شهرساتانهای خرمشاهر و

مواد و روشها

شوش به ترتیب  – 69/84و  – 83/34گزارش شد .کاه بااا

منطقه مورد مطالعه

بودن این ضریب در خرمشاهر بیاان کنناده دساتکاریهایی

استان خوزستان با مساحت  64057کیلومتر مرباع باین 29

است که در نتیجه مداخالت انسانی مانند شهرسازی بوجاود

درجه و  57دقیقه تا  33درجه و صفر دقیقه عرض شمالی از

آمده است ( .)7فلبوتوموس پاپاتاسی مانند سایر حشارات باه

خق استوا و  47درجه و  40دقیقه تا  50درجه و  33دقیقاه

تغییرات آب و هوایی مانناد دماا و رطوبات نسابی حسااس

طول شرقی از نصف النهار گرینویچ در جناوب غربای ایاران

میباشد ،که این فاکتورها میتوانند روی پراکندگی یک گونه

قرار دارد .این استان از شمال باا اساتان لرساتان ،از شامال

تاثیرگاااذار باشاااند ( .)10همچناااین باااروز و پراکنااادگی

شاارقی و مشاارق بااا اسااتانهای چهارمحااال و بختیاااری و
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مقدمه

بیماریهااای عفااونی کااه توسااق ناااقلین انتقااال مییابنااد،

اثر فاکتورهای آب و هوایی بر احتمال وجود ناقل اصلی

بیگدلی و همکارارن

لیشمانیوز جلدی روستایی

جنوب با خلیج فارس و از مغرب با کشور عراق هم مرز است

و میانگین کمیناه دماا در دی مااه 10/3درجاه ساانتیگراد

( .)16شهرستان ایذه ،منطقهای کوهستانی است و بر اسااس

گزارش شد.

آمار اداره کل هواشناسی اساتان خوزساتان در ساال ،1397

جمعآوری پشه خاکیها

میانگین بیشینه دمای هوا در شهرستان ایاذه در مارداد مااه

مطالعه مقطعی از فروردین تا شهریور  1397در  5شهرستان

 44/1درجه سانتیگراد و میانگین کمینه دما در اسافند مااه

اندیمشک ،دشت آزادگان ،ایذه ،ماهشهر و اهواز که به ترتیب

 4/3درجه سانتیگراد بوده اسات .در شهرساتان اندیمشاک،

در شمال ،غرب ،شرق ،جنوب و مرکز استان قرار دارند ،انجام

میانگین بیشینه دمای هوا در شهرساتان اندیمشاک در تیار

شد (شکل .)1پشه خاکیها از دو روستا در هر شهرستان ،باا

ماه  46/3درجه سانتیگراد و میانگین کمینه دما در دی مااه

استفاده از تله چسبان ( 60تله در اماکن داخلای 60 ،تلاه در

 9/4درجه سانتیگراد باود .بارای شهرساتان اهاواز در ساال

اماکن خاارجی) باه صاورت نصاب قبال از غاروب آفتااب و

 ،1397میااانگین بیشااینه دماااا در تیرمااااه  47/9درجاااه

جمعآوری قبل از طلاول آفتااب ،جماعآوری شادند ،ساپس

سانتیگراد و میانگین کمینه دماا در دی و بهمان مااه برابار

نمونهها به آزمایشگاه منتقل شاده و بعاد از چربیزدایای در

 9/7درجه ساانتی گاراد گازارش گردیاد .شهرساتان دشات

استون در الکل  %70نگهداری شادند .باا اساتفاده از محایق

آزادگااان در سااال  ،1397می اانگین بیش اینه دمااای هااوا در

پوری از نموناهها اساالید میکروساکوپی تهیاه شاد ،ساپس

شهرستان در شهریور ماه  46/3درجه سانتیگراد و میاانگین

نمونهها با استفاده از کلیدهای تشخیصی معتبر و بار اسااس

کمیناه دمااا در دی ماااه  8/3درجاه سااانتیگراد بااود .باارای

ویژگیهای مرفولوژیک در سط گونه ،شناسایی گردید (،17

شهرستان بندر ماهشاهر در ساال  ،1397میاانگین بیشاینه

.)18

شکل  -1نقشه مناطق مورد مطالعه ،استان خوزستان ،سال 1397
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کهگیلویه و بویراحمد ،از جنوب شرقی باا اساتان بوشاهر ،از

دمای هوا در شهرستان در مرداد ماه  46/8درجه سانتیگراد

اثر فاکتورهای آب و هوایی بر احتمال وجود ناقل

بیگدلی و همکاران

اصلی لیشمانیوز جلدی روستایی

معنیداری آزمونهای فوق ،کوچکتر از  0/05در نظر گرفته

اطالعات آب و هوایی

و تجزیه و تحلیال دادههاا در نارم افازار SPSS

شهرسااتان مااورد مطالعااه از سااازمان هواشناساای اسااتان

نسخة  22انجام شد .نمودار جعباهای احتماال وجاود گوناة

خوزستان تهیه شد .ساپس از ایان اطالعاات بارای بررسای

فلبوتومااوس بااه تفکیاک منطقااة نمونااهگیری در ناارم افاازار

احتمااال وجااود فلبوتومااوس پاپاتاساای و فاکتورهااای آب و

 PRISMنسخة  ،8رسم شد.

هوایی استفاده گردید.

ترسیم نقشه پراکندگی ناقل اصلی

روش تجزیه و تحلیل دادهها

مختصات جغرافیایی نقاط صید پشه خاکیهاا کاه در طاول

متغیرهای کمی به صورت میانگین ،انحراف معیار ،حاداقل و

مطالعه توسق دستگاه  GPSثبت شده بود ،بصورت یک ایاه

حداکثر و متغیرهای کیفی نیاز باه صاورت تعاداد (درصاد)

به نرم افزار انتقال داده شد و نقشاه پراکنادگی فلبوتوماوس

گزارش شدهاند .نرمال بودن متغیرهای کمای باا اساتفاده از

پاپاتاسی صاید شاده در مطالعاه حاضار در نارم افازار

آزمون  Shapiro-Wilkبررسی شد .برای بررسی ارتباط باین

 GIS10.5ترسیم گردید.

متغیرهای کیفای در دو گاروه مساتقل از هام (فلبوتوماوس

یافتهها

پاپاتاسی/سایر گونهها) از آزمون کای اسکوئر (آزماون دقیاق

در این مطالعه طی دو فصل  884عدد پشه خاکی صید

فیشر) استفاده شد .ارتباط بین احتماال وجاود فلبوتوماوس

گردید که از این تعداد  506عدد فلبوتوموس پاپاتاسی بود.

پاپاتاسی با متغیرهاای محیطای (درجاه حارارت ،رطوبات و

تعداد و فراوانی پشه خاکیهای ناقل صید شده از اماکن

بارندگی) با استفاده از ضریب همبساتگی اساپیرمن بررسای

داخلی ،اماکن خارجی و انه جوندگان به ترتیب 312

شد .مقایسه احتمال وجود فلبوتوموس پاپاتاسای در منااطق

( )%26/9( 136 ،)%61/7و  )%11/5( 58میباشد .ارتباط

نمونهگیری با استفاده از آنالیز واریاانس ناپاارامتری (آزماون

معنیداری بین فلبوتوموس پاپاتاسی و محل صید مشاهده

کروسکال والیس) و آزمونهای تعقیبای انجاام شاد .ساط

شد ( ( )P˂ 0/0001شکل .)2

شکل - 2توزیع فراوانی نسبی انوال گونهها به تفکیک مکان صید
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اطالعات مربوط به سه فاکتور دما ،رطوبات و بارنادگی در 5

شد .مدیریت

اثر فاکتورهای آب و هوایی بر احتمال وجود ناقل اصلی

بیگدلی و همکارارن

لیشمانیوز جلدی روستایی

همچنین  )% 53( 268عدد ناقل اصلی در سه ماهه اول و
 )% 47( 238پشه خاکی در سه ماهه دوم صید گردید .سایر

جدول  -1بررسی ارتباط متغیرهای محیطی و احتمال وجود
فلبوتوموس پاپاتاسی
احتمال وجود فلبوتوموس

این مطالعه به ترتیب  )% 50/8( 192و )% 49/2( 186
مشاهده نشد ( .)P=0/541بیشترین تعداد فلبوتوموس

درجه حرارت؛
سانتیگراد
رطوبت نسبی؛
درصد

پاپاتاسی درشهرستان اهواز  )%29/8( 151و کمترین تعداد

بارندگی؛ میلیمتر

بودند .ارتباط معنیداری بین زمان صید و وجود ناقل

- 0/283

0/226

0/570

0/009

0/160

0/501

این گونه در شهرستان اندیمشک )% 0/79( 4 ،بود .ازم به
ذکر است که اختالف معنی داری بین محل جغرافیایی و

از نظر مولفههای محیطی ،درجه حرارت در مناطق

احتمال وجود ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی روستایی وجود

نمونهگیری اختالف معنیداری داشت ( .)P=0/024کمترین

داشت ( .)P˂ 0/0001در بررسی ارتباط بین متغیرهای

و بیشترین میانگین درجه حرارت به ترتیب مربوط به ایذه

محیطی و احتمال وجود فلبوتوموس پاپاتاسی ،ارتباط معنی

 26/1درجه سانتیگراد و اندیمشک  35/3درجه سانتیگراد

داری بین رطوبت نسبی و پراکندگی این گونه بود ( 0/009

میباشد ( جدول .)2

=( (Pجدول .)1
جدول  -2مقایسة میانگین متغیرهای محیطی (دما ،بارندگی ،رطوبت) در زمانهای صید بین محلهای جغرافیایی نمونهگیری

ایذه
دشت آزادگان
ماهشهر
اندیمشک
غرب اهواز
P-value

درجه حرارت؛ سانتیگراد

رطوبت؛ درصد

بارندگی؛ میلیمتر

(26/10 ± 3/28 )21/8 – 29/8
(33/00 ± 3/84 )28/5 – 36/2
(34/97 ± 3/62 )29/7 – 37/8
(35/30 ± 3/82 )32/3 – 40/3
(34/92 ± 5/02 )29/5 – 39/4
0/024

(31/00 ± 12/80 )22/0 – 50/0
(31/25 ± 9/25 )21/0 – 43/0
(39/75 ± 10/43 )30/0 – 53/0
(19/75 ± 5/31 )13/0 – 24/0
(27/25 ± 9/60 )19/0 – 37/0
0/107

(29/17 ± 43/73 )0 – 94/3
(5/20 ± 6/05 )0 – 12/0
(1/67 ± 3/35 )0 – 6/7
(2/23 ± 3/73 )0 – 7/9
(10/00 ± 13/18 )0 – 27/8
0/443

احتمال وجود گونه فلبوتوموس پاپاتاسی در مناطق

( ،)P˂0/0001اندیمشک و دشت آزادگان (،)P˂0/0001

نمونهگیری با کنترل اثر مخدوشکنندگی درجه حرارت،

اندیمشک و اهواز ( )P˂0/0001و اندیمشک و ایذه

دارای اختالف آماری معنیدار است (.)P˂0/0001

( )P˂0/0001میباشد (جدول  .)3عالوه بر این احتمال

آزمونهای تعقیبی نشاندهنده وجود اختالف آماری

وجود فلبوتوموس پاپاتاسی (بر حسب درصد) به تفکیک

معنیداری در شهرستانهای اندیمشک و ماهشهر

محل جغرافیایی صید در شکل  3نشان داده شده است.
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گونههای پشه خاکی صید شده در سه ماهه اول و دوم در

پاپاتاسی

P-value

اثر فاکتورهای آب و هوایی بر احتمال وجود ناقل

بیگدلی و همکاران

اصلی لیشمانیوز جلدی روستایی

جدول  -3مقایسة احتمال وجود فلبوتوموس پاپاتاسی بین محلهای جغرافیایی نمونهگیری

احتمال وجود ناقل
نتیجة آزمونهای تعقیبی
P-value

اندیمشک

ایذه

ماهشهر

دشت آزادگان

اهواز

P-value

0/01 ± 0/03

0/60 ± 0/09

0/65 ± 0/23

0/71 ± 0/05

0/64 ± 0/07

˂ 0/0001

اندیمشک -ایذه
˂ 0/001

اندیمشک –ماهشهر
˂ 0/0001

اندیمشک – دشت آزادگان
˂ 0/0001

اندیمشک – اهواز
˂ 0/0001

در این مطالعه ،فلبوتوموس پاپاتاسی از روستاهای کلدوزخ و

منطقه نیمهخشک واقع شدهاند .در دو روستای مورد مطالعه

مورد غفار شهرستان ایذه صید گردید .روستای کلدوزخ در

شهرستان دشت آزادگان (ساریه و دهالویه) و روستاهای

اقلیم مدیترانهای و روستای مورد غفار در اقلیم نیمهخشک

اهواز (دغاغله و الباجی) همچنین روستاهای شهرک مدنی و

قرار گرفتند .در شهرستان اندیمشک ،این پشه خاکی فقق

مگسر علیا شهرستان ماهشهر ،فلبوتوموس پاپاتاسی صید

در روستای قلعه لور صید شد ،درحالیکه در روستای محمد

شد .کلیه مناطق ذکر شده در اقلیم خشک واقع شدند

خان صید نگردید ،هرچند که هر دو روستای نامبرده در

(شکل .)4
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شکل  -3نمودار جعبهای احتمال وجود گونه فلبوتوموس پاپاتاسی (بر حسب درصد) به تفکیک محل جغرافیایی صید

اثر فاکتورهای آب و هوایی بر احتمال وجود ناقل اصلی

بیگدلی و همکارارن

لیشمانیوز جلدی روستایی

بحث

فقق در روستای محمدخان ،در شهرساتان اندیمشاک صاید

در ای ان مطالعااه بطااور کل ای از تمااام شهرسااتانهای مااورد

نگردید ،که این امر ممکن است به دلیل محدودیت در تعداد

مطالعه ،فلبوتوموس پاپاتاسی از اماکن داخلی به میزان 61/7

دفعات نمونهگیری باشد .در مطالعاه حاضار ،احتماال وجاود

 %و اماکن خارجی به میزان  %26/9صید گردید ،درحالی که

فلبوتوموس پاپاتاسی باا رطوبات نسابی ارتبااط معنایداری

این میزان برای انه جوندگان  %11/5بود .در مطالعااتی کاه

داشت .پراکندگی این گونه به فاکتورهای محیطی مانند دماا

در استانهای کرمان ( ،)19ایالم (شهرستان موسیان) (،)20

و رطوبت نسبی بستگی دارد (  .)10جهانی فارد و همکااران

خوزسااتان (شهرسااتانهای دشاات آزادگااان) ( ،)20شااوش،

( )2019بارندگی را عامل موثر بر وفاور بااای ایان گوناه در

خرمشهر ( )7اندیمشاک و اهاواز ( ،)8گلساتان ( )15انجاام

شهرستان شوش گزارش کردند ( .)21پارامترهاای محیطای

گردید ،فلبوتوموس پاپاتاسی به عناوان گوناه غالاب معرفای

مانند بافات و رطوبات خااک و شارایق آب و هاوایی نقاش

گردید .وفور باای این فلبوتوم در اماکن داخلی نشان دهنده

مهمی در پراکنادگی و فراوانای لوتزومیاا انجای پاالپیس و

آندوفیل و اهلی بودن آن میباشد .جهانی فارد و همکااران (

انتقال لیشامانیوز احشاایی داشاته اسات ( .)22ابراهیمای و

 )2014ضریب اهلای باودن ایان گوناه را در شهرساتانهای

همکااااران ( )2016تعاااداد زیاااادی از پشاااه خاکیهاااای

شوش و خرمشاهر باه ترتیاب  -83/34و  -69/84محاسابه

فلبوتوموس پاپاتاسی را در ناحیهای که از نظار آب و هاوایی

کردنااد کااه نشاااندهنده سااازگاری ایاان پشااه خاااکی در

مرطوب و گرم بود ،جمعآوری کرد .همچناین ایان گوناه در

محیقهای شهری و انسانی میباشاد ( .)7ایان پشاه خااکی

مناطقی با بارندگی متوسق سالیانه ،دما و رطوبت نسبی باا،
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شکل  -4پراکندگی فلبوتوموس پاپاتاسی صید شده در شهرستانهای مورد مطالعه ،استان خوزستان سال 1397

اثر فاکتورهای آب و هوایی بر احتمال وجود ناقل

بیگدلی و همکاران

اصلی لیشمانیوز جلدی روستایی

متوسق دما و بارندگی فصلی مهمترین فاکتور در پیشبینای

میشود که به منظور آگاهی از وضعیت و فراوانی پراکنادگی

پراکندگی این گوناه گازارش شاده اسات (  .)23بارنادگی و

ناقل اصلی بیماری در سایر شهرستانها مطالعاه جاامعی باا

رطوبت نقش مهمی در سیکل زنادگی پشاه خاکیهاا باازی

همکاری معاونت بهداشتی بصورت برنامههای مراقبت حشاره

میکنند ،زیرا رطوبت به عنوان یک فاکتور مهام بارای بقاای

شناسی انجام گیرد .همچنین در کانونهاای بیمااری جهات

تخمها محسوب میشود ( .)24بارندگی همچناین باا انتقاال

آموزش و بکارگیری روشهای مختلف حفاظت فاردی بارای

بیماری و حضور و فعالیت پشه خاکیها ارتباط دارد .بارندگی

گروههااای در معاارض خطاار اقاادام گااردد .از مااوارد دیگاار،

افازایش تولیاد پوشاش گیااهی

مدلسازی و تهیه نقشاه احتماال وجاود ناقال باا اساتفاده از

انبوهتر میشود که بارای مخاازن بیمااری ،غاذا و پناهگااه و

فاکتورهای محیطی ،اکولوژیک و آب و هوایی در کانونهاای

برای ناقل محیق مناسبی جهت رشد و تکثیر فراهم مینماید

بیماری میباشد تا در زمان ازم بدون تلف کردن زمان و بار

( .)25در جهاات تایی اد یافتااههای مطالعااه حاضاار ،بهتاارین

اساس هزینه موجود ،اقدام ازم جهت کنترل بیمااری انجاام

زیستگاه برای پشه خاکیها ،مناطقی گزارش شد کاه فصاول

گیرد.

بارانی طوانی ،رطوبت باا و اقلیم معتدل دارند (.)8

نتیجهگیری

در مطالعه حاضر ،از نظر مولفههای محیطی ،درجاه حارارت

در مطالعه حاضر فلبوتوموس پاپاتاسی به عناوان گوناه ناقال

بین مناطق نمونهگیری اختالف معنایداری وجاود داشات و

صید گردید .با کنترل اثر مخدوشکنندگی فااکتور محیطای

تاثیر این فاکتور مخدوشکنناده در بررسای احتماال وجاود

درجه حرارت ،بین احتمال وجاود ایان گوناه در شهرساتان

ناقاال درشهرسااتانهای مااورد مطالعااه نشااانداد کااه بااین

اندیمشک با سایر شهرستانها اختالف معنایداری مشااهده

شهرستان اندیمشک و سایر شهرستانها اختالف معنایداری

شد.

وجود دارد .متوسق دما در اندیمشک در ساال 35/3 ،1397

تشکر و قدردانی

درجه سانتیگراد گزارش گردید که این دمای باا نسبت باه

مقاله حاضر بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شاهال

سایر شهرستانها ،میتواند در فراوانی گونه مورد نظار تااثیر

بیگدلی میباشد که در مرکز بیماریهای عفونی-گرمسایری

گذارد .بر اساس فرایند تحلیل سلساله مراتبای دماا یکای از

دانشگاه علوم پزشکی جندی شااپور اهاواز کاد  OG-9705و

فاکتورهای موثر بار احتماال وجاود ناقال اصالی لیشامانیوز

کاد اخااالق  IR.AJUMS.REC.1397.050تصااویب گردیااده

جلاادی روسااتایی نشااان داده شااد ( .)21فاارو و همکاااران

است .خانم دکتر الهام جهانی فرد و خانم دکتر شاریفی فارد

( )2015گزارش کردند که بین پراکندگی پشه خاکی ناقل و

راهنمای پایان نامه ،خانم دکتر مراغی و آقاای دکتار احماد

متغییرهااای اکولااوژیکی و اپیاادمیولوژیکی ماننااد شاایول

علی حنفی بجد مشاورین این پایان نامه میباشند.

لیشمانیوز ،آب و هوا و کااربری اراضای ،ارتبااط وجاود دارد

تعارض منافع

( .)26دما به عنوان فاکتور اساسی برای بقا و تکامال مراحال

بدینوسیله نویسندگان اعالم میکنند که تضاد منافع با هایچ

مختلف زندگی پشه خاکیها میباشد که میتواند پراکنادگی

شخص یا سازمانی ندارند.

زیاد و رطوبت نسبی باعا

آنها را نیز تحت تاثیر قرار دهد (.)27
 /108مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،دوره  ،8شماره  ،4پیاپی  ،29زمستان 99

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 12:30 IRST on Tuesday January 19th 2021

خاک بسیار مرطوب و جریان باد مالیم یافت شده اسات (.)8

با توجه به اهمیت این بیماری در استان خوزستان پیشانهاد

بیگدلی و همکارارن

اثر فاکتورهای آب و هوایی بر احتمال وجود ناقل اصلی
لیشمانیوز جلدی روستایی
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Introduction
Phlebotomus papatasi, the main vector of cutaneous leishmaniasis with the
agent of Leishmania major is in Iran that is widely distributed in the country.
The purpose of this study was to determine the effect of climatic factors on the
presence probability of a vector in some counties of Khuzestan Province.
Materials and Methods
In this cross-sectional study, sand flies were collected from 5 selected counties
during two seasons. The climatic information of the study areas was obtained
from the Meteorological Organization. Spearman correlation coefficient was
used to investigate the presence probability of the main vector with
environmental variables. The spatial distribution of the main vector was
prepared in ArcGIS 10.5.
Results
Of the 884 collected sand flies, 506 of them were Ph. papatasi. The highest
number of Ph. papatasi was observed in Ahvaz 151 (29.8%) and the lowest
number was observed in Andimeshk 4 (0.79%). There was a significant
difference between the geographical location and the probability of being the
main vector of rural cutaneous leishmaniasis (P˂0.0001). The temperature was
significantly different in the sampling areas (P= 0.024). With the influence of
the temperature factor, the highest and lowest probability of vector was
reported in Dasht-e-Azadegan (0.71 ± 0.05) and Andimeshk (0.01 ± 0.03),
respectively.
Conclusion
In the present study, Ph. papatasi is a dominant species. By controlling the
confounding effect of environmental factor, temperature, there was a
significant difference between the presence probability of this species in
Andimeshk county with other counties.
Keywords
Phlebotomous papatasi, cutaneous leishmaniasis, climatic factors, Iran.
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