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Abstract
Background and Objectives: Brucellosis is the most common disease in humans and animals, where
its distribution is roughly global, so the control of this disease has an important impact on human
health and livestock industry. The most important causes of this disease are environmental parameters
(location). In this regard, identifying and discovering the relationship between environmental
parameters and the outbreak and incidence of the disease can be effective in controlling and providing
preventive measures and thus reducing the cost of treatment for humans and animals.
Material and Methods: In this research, using spatial data and multidimensional association rules,
the association between the occurrence of Brucellosis with environmental and human parameters such
as temperature, humidity, altitude, land use, occupation and history of contact with the livestock and
use of non-pasteurized dairy has been investigated with emphasis on location. The statistical
population of this study is people with brucellosis in Hamedan province in 1394.
Results: The results of this study indicate that factors of location and non location included
temperature, altitude, humidity, history used of non-pasteurized dairy, history of contact with infected
animals sick people, job and land use, can be effective in the spread of the disease.
Conclusion: The results of the study show that the factors of temperature and elevation have had
more effects in the discovered laws, so that areas with higher temperatures and lower altitudes than
other areas include more patients. Also, people with agricultural and livestock jobs occupy the highest
rates of patients in the laws that were discovered.
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چكيده

زمینه و اهداف :تب مالت شایعترین بیماری مشترک انسان و دام است كه توزیع مکانی آن تقریبا جهانی است ،لذا كنترل این بیماری تاثیر مهمی در
سطح جهانی بر روی سالمت انسان و صنعت دامداری دارد .از عوامل مهم شیوع این بیماری پارامترهای محیطی (مکان) میباشد .در این راستا شناسایی
و كشف روابط پارامترهای محیطی با نحوه شیوع و وقوع بیماری میتواند در كنترل و ارائه راهكارهای پیشگیرانه و در نتیجه كاهش هزینههای درمان
انسان و دام موثر باشد.
مواد و روشها :در این تحقیق ،با استفاده از دادهكاوی مکانی و قوانین وابستگی چندبعدی ،ارتباط بین وقوع بیماری تب مالت در انسان با پارامترهای
محیطی و انسانی مانند دما ،رطوبت ،ارتفاع ،كاربری زمین ،شغل افراد و سابقه تماس آنها با دام و سابقه استفاده از مواد لبنی غیرپاستوریزه با تاكید برمکان
بررسی شده است .جامعه آماری این تحقیق افراد مبتال به تب مالت در سال  4931در استان همدان میباشد.
یافتهها :نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این است كه عوامل مکانی و غیرمکانی از جمله دما ،ارتفاع منطقه ،رطوبت ،سابقه استفاده از لبنیات
غیرپاستوریزه ،سابقه تماس افراد بیمار با دامهای آلوده ،شغل افراد مبتال شده و پوشش منطقهای كه افراد مبتال شده در آن زندگی میكنند ،میتوانند
در شیوع بیماری تبمالت موثر باشند.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان میدهد كه عوامل دما و ارتفاع دارای تاثیرات بیشتری در قوانین كشف شده بودهاند ،به گونهای كه مناطق دارای
دمای زیادتر و ارتفاع پایینتر نسبت به دیگر مناطق ،شامل افراد بیمار بیشتری بودهاند .همچنین افراد دارای شغل كشاورزی و دامداری در قوانین
كشف شده بیشترین آمار مبتالیان را به خود اختصاص دادهاند.
کلیدواژهها :تبمالت ،دادهكاوی ،قاعده ،وابستگی ،اطالعات جغرافیایی ،دانش
نحوه استناد به اين مقاله :عباسی م ،كریمیپور ف ،قلیپور س .كاوش قوانین وابستگی وقوع تب مالت در انسان با استفاده از دادهكاوی ویژگیهای مکانی .تصویر سالمت 4933؛ :)4(44
.92-02

 .1موسسه آموزش عالی عمران و توسعه ،همدان ،ایران )(Email: mohammadabbasi@ut.ac.ir
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حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

تب مالت انسانی شایعترین نوع بیماریهای مشترک انسان
و دام در جهان است .به جز تعداد معدودی از كشورها كه
توانستهاند ارگانیسم بیماری را از منابع حیوانی ریشهكن نمایند،
وقوع بیماری در اغلب نقاط دنیا دیده میشود .انتقال بیماری
معموال از طریق تماس مستقیم با حیوانات آلوده و یا مصرف
محصوالت آلوده مانند شیر و پنیر تازه صورت میگیرد (.)1-4
تبمالت به علت عوارض طوالنی مدتی كه دارد ،به بیماری
هزار چهره معروف شده است .این وضعیت باعث شده است
كه پزشکان در تشخیص صحیح و به موقع آن ،دچار مشکل
شوند و بیماران نیز دچار ناتواناییهای جسمی و روحی مزمن
و عودكننده گردند .از یک طرف هزینههای تشخیص و درمان
این بیماری بار مالی زیادی را بر نهادهای دولتی و درمانی كشور
تحمیل كرده و از طرف دیگر ضرر و زیان اقتصادی ناشی از
معدوم كردن دامهای آلوده نیز از پیآمدهای نامطلوب این
بیماری محسوب میشود (.)5
طبق گزارش وزارت بهداشت در سال  ،4934استانهای
آذربایجان شرقی ،همدان ،لرستان ،مركزی ،خراسان جنوبی،
آذربایجان غربی و كرمانشاه دارای آلودگی بسیار باال (14-94
در هر صد هزار نفر) و استانهای خراسان رضوی ،كردستان و
زنجان دارای آلودگی باال ( 04-92در هر صد هزار نفر) بودهاند.
این بیماری در هر دو جنس مذكر و مونث دیده میشود .بروز
بیماری در جنس مذكر كمی بیشتر از جنس مونث بوده است.
شغل مبتالیان یک عامل موثر در وقوع بیماری بوده و در خانم-
های خانهدار ،دامداران و كشاورزان بیشتر دیده شده است .از
نظر زمانی هم این بیماری بیشتر در فصول بهار و تابستان هم-
زمان با فصل زایش و شیردهی دامها مشاهده شده است (.)6
در این راستا با توجه به حجم باالی دادههای ذخیره شده و
لزوم بررسی و تفسیر آنها جهت كشف دانش ،استفاده از داده-
كاوی ضروری است .دادهكاوی هر نوع استخراج دانش و یا
الگو از دادههای موجود در پایگاه داده است كه این دانشها و
الگوها ضمنی و مستتر در دادهها هستند .به صورت تخصصی
دادهكاوی سالمت ،دانشی میان رشتهای ،جدید و در حال رشد
است كه با تلفیق علوم مختلف مانند پزشکی ،آمار ،كامپیوتر،
یادگیری ماشین ،فناوریهای اطالعات مکانی و غیره دانش
نهفته در دادهها را كشف نموده و به توسعه تحقیقات پزشکی
و تصمیمگیریهای بالینی كمک مینماید (.)42-7
با توجه به اینکه امروزه مکان ،عاملی كلیدی در تفسیر
پدیدههای مختلف میباشد ،بحث دادهكاوی مکانی مطرح است.
بررسی كشف دانش در دادهكاوی مکانی به ویژگیهای
انحصاری كه دادهكاوی مکانی را از دادهكاوی سنتی مجزا
میكند ،تمركز دارد .فعالیتهای عمده و نیازهای تحقیقاتی در
مطالعات دادهكاوی مکانی بسیار مهم بوده و این امر ،منجر به
ایجاد روشها و برنامههای كاربردی ،موضوعات و چالشهای
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دادهكاوی مکانی میگردد ،كه نشاندهنده این است كه دادهكاوی
مکانی یک میدان امیدواركننده با نتایج تحقیقات پربار و بسیاری
از مسائل چالش برانگیز است (.)44
در زمینه استفاده از دادهكاوی در مطالعه بیماری تبمالت،
محققین به تجزیه و تحلیل توزیع زمانی و مکانی تبمالت
انسانی در آذربایجان در سالهای  4335تا  0223با استفاده از
آمار فضایی و زمانی-مکانی پرداختند .در این مطالعه تجزیه و
تحلیل خوشهای زمانی و مکانی با استفاده از شاخص
 Moran’s Iمحلی و تست Ederer-Myer-Mantel
محاسبه شده است (.)40
در تحقیقی ،محققین با تحلیل و بررسی بیماری تبمالت و
شناسایی نقش برخی پارامترهای اقلیمی موثر در بروز و اپیدمی
آن ،به تهیه نقشههای پهنهبندی تبمالت انسانی و دامی و نهایتا
به تعیین كانونهای شیوع آن پرداختهاند .در این پژوهش بین
دو گروه داده آمار افراد و دامهای مبتال و دادههای آب و هوایی
اعم از دما ،بارش و رطوبت ضریب همبستگی پیرسون محاسبه
شده و سپس با استفاده از تکنیک زمینآمار پهنهبندی به روش
 IDWدر نرمافزار  ،GISنقشههای جغرافیایی مربوطه ترسیم
شده كه نشان داده است عامل دما با وقوع تبمالت ارتباط
مستقیم داشته و نسبت به سایر مولفههای اقلیمی ،موثرترین
عامل بر بروز و شیوع این بیماری است (.)49
در این پژوهش با استتتفاده از موقعیت مکانی افراد بیمار و
دام های مبتال ،به تفک یک روستتت تا و م حل ز ندگی بی ماران و
همچنین داده های هواشتتناستتی ،مدل رقومی زمین )،(DEM
كاربری زمین و شغل افراد مبتال شده ،به برر سی امکان ارتباط
م یان ویژگی های محیطی م حل ز ندگی افراد با وقوع بی ماری
تب مالت در استان همدان پرداختهشده است .با توجه به حجم
باالی داده ها و همچنین نقش مول فه مکان در داده های مورد
مطالعه ،دادهكاوی مکانی میتواند به طور موثری برای دستیابی
به ارتباط وقوع تب مالت با عوامل محیطی مورد استتتفاده قرار
گیرد .برای كشتتتف وابستتتتگی ها ،از فرآی ند های رایج در
داده كاوی ،به خ صوص الگوریتم های كاوش قوانین واب ستگی
چندبعدی استفاده شده است.

مواد و روشها

در این تحقیق ،با توجه به اینکه استان همدان یکی از استان-
های دارای آمار باالی بیماری تب مالت در كشور میباشد)6( ،
به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است.
در این پژوهش ،برای بررسی وابستگی میان وقوع تبمالت
در انسان با ویژگیهای محیطی ،مجموعه دادهها شامل مکان
زندگی افراد مبتال به بیماری تب مالت در استان همدان ،نقشه
دمای هوا ،میزان رطوبت و ارتفاع متوسط هر منطقه ،شغل و
سابقه تماس با دام ،جمعآوری و نقشههای مربوط به هر داده
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تولید شدند تا به بررسی تاثیر این عوامل بر روی بیماری
تبمالت با استفاده از دادهكاوی مکانی پرداخته شود.
در این تحقیق بطوركلی دادهها به دو دسته كلی طبقهبندی
میشوند كه شامل دادههای مربوط به افراد مبتال به بیماری تب-
مالت (موقعیت افراد بیمار ،سابقه تماس با دام ،سابقه استفاده از
لبنیات غیرپاستوریزه و شغل) و دادههای مکانی از شرایط
محیطی (دما ،رطوبت ،ارتفاع و كاربری زمین) در منطقه مورد
مطالعه میباشند.
در این پژوهش دادههای مربوط به افراد مبتال به بیماری
تبمالت در سال  4931از معاونت بهداشتی استان همدان اخذ
گردید كه این دادهها شامل ،آدرس ،اطالعات سن ،جنسیت،
شغل و سابقه تماس با دام میباشند .همچنین دادههای مربوط
به دمای هوا و رطوبت میانگین در  8ایستگاه ،در منطقه
مطالعاتی ،از سازمان هواشناسی استان همدان اخذ گردید.
در این پژوهش برای تولید نقشههای مورد نیاز در محیط
نرمافزار  ArcGISاز روشهای تراكم كرنل و روش درونیابی
كریجینگ و جهت كشف دانش از روش دادهكاوی قوانین
وابستگی در محیط نرمافزار  SPSSاستفاده شده است كه بطور
خالصه شرح داده شدهاند.
روش تراكم كرنل دارای این مزیت است كه با نمایش
سطحی میتواند مدل پیوستهتری را از الگوهای نقاط كانونی
ارائه دهد .روش برآورد تراكم كرنل كه در سال  4356توسط
رزنبالت ارائه گردید ،توجه ویژهای را در برآورد غیرپارامتریک
تراكم احتمالی به خود جلب نمودهاست .برآورد تراكم كرنل
روش پرطرفداری جهت تحلیل دادههای یک بعدی و دو بعدی
میباشد كه اطالعات مفیدی را در مورد عوارض در دادهها ارائه
میدهد .این روش قادر است به سرعت و به صورت بصری
نقاط كانون را از پایگاه داده بزرگ شناسایی كرده و در نتیجه
خروجی آماری و رضایت بخشی را ارائه دهد.
برآورد )𝑥(𝑝 از تراكم در  Xبا استفاده از رابطه زیر محاسبه

گردد:
() 4

𝑁
1
) 𝑖𝑋 ∑ 𝐾𝜎 (𝑋 −
𝑁
𝑖=1

= )𝑥(𝑝 = 𝑖𝑅

كه در آن  𝐾σتابع كرنل است (.)41
كریجینگ یک روش برآورد زمین آماری است كه بر پایه
میتانگین متحترک وزندار استتوار است .بهطوریکه میتوان
گفت كه این روش بهترین برآوردكننتده خطتی نااریتب متی-
باشتد .ویژگتی كریجینگ در آن است كه در عین نااریب بودن،
واریتانس تخمتین نیتز در كتمتترین مقتدار متیباشتد.
بطوركلی كریجینگ دارای دو وظیفه اصلی است:

واریوگرافی :تعیین كمیت ساختار مکانی دادهها (برازش مدل
وابسته به مکان روی دادههاست)
تولید پیشبین :ساخت یک پیشبین برای مقادیر مجهول در یک
موقعیت خاص
فرمول مورد استفاده در این روش:
) 𝑖𝑆(𝑍 × 𝑖𝜆 ∑ = ) 𝑜𝑆(𝑍
()4
كه در آن 𝑍(𝑆𝑜 ):موقعیت نقاط مجهول( λ𝑖 ،فاصله و
خودهمبستگی) مقدار اندازهگیری شده در نقطه iام و ) 𝑖𝑆(𝑍
مقادیر اندازهگیری شده در نقطه iام میباشد (.)45
كاوش قوانین وابستگی یکی از رایجترین مدلهای مطالعه
شده در دادهكاوی است .در سالهای اخیر ،كشف قوانین
وابستگی از پایگاه داده به یکی از موضوعات مهم و فعال
تحقیقاتی در زمینه دادهكاوی تبدیل شدهاست (.)46
منظور از قوانین وابستگی ،كشف وابستگی بین عناصری
است كه رخداد آنها در یک زمان است یا به عبارت دیگر
تکراری است .برای مثال ،اجناسی كه در یتک فروشتگاه
احتمتال خریتد آنهتا بتا هتم در یتک تراكنش خرید زیاد است.
این اقالم دارای وابستگی هستند كه این وابتستگیهتا بته
صتورت 𝐵 ⟹ 𝐴 نمایش داده میشود .به  Aمقتدم و بته B
موخر یتا نتیجته گفتته متیشتود .كتشف مجموعه عناصر
تکرار شونده ،به كشف وابستگی بین عناصر در مجموعته داده-
هتا بتا حجتم زیاد منجر میشود .از ارزیابهای مهم در قوانین
وابستگی كه به منظور ارزیابی صحت قوانین كشف شتده متورد
استفاده قرار میگیرد ،اطمینان ( )Confidenceو پشتیبان
( )Supportهستند.
اطمینان :زمانی كه وقوع یک پدیده به وقوع پدیدههای
دیگری منجتر متیشتود ،احتمال وقوع با استفاده از این معیار
اندازهگیری میشود.
پشتیبان :اگر وقوع دو پدیده با هم اتفاق بیفتد ،میزان
احتمال وقوع آن بتا ایتن معیار ،اندازهگیری و میزان درصد
وقوع آنها با هم ،با عدد پشتیبان نشان داده میشود.
قوانین وابتتستگی دارای یتتک آستتتانه حتداقل پشتیبان و
یتتک آستتتانه حتتداقل اطمینان هستند كه بتا توجته بته ایتن
مقتدار آستتانه ،معنتاداری قتوانین تتشخیص داده میشود
(.)47
در این تحقیق از الگوریتمهای پیشینی ( )Aprioriو كاوش
قوانین وابستگی چندبعدی استفاده شده است.
الگوریتم پیشینی یک روش تکرارپتذیر است كتهk-
itemsetهتا بترای یتافتن  (K+1)-itemsetهتا را متورد
استتفاده قترار متیدهد و از دو بختش اتصال ( )joinو هترس
( )pruneتتشکیل شتده است .زمتانی كته  itemsetهتای
تکرارپذیر از بین تراكنشها در بانتک اطالعتات بته دستت

Depiction of Health, 2020; 11(1): 20-30

| 12

کاوش قوانين وابستگی وقوع تب مالت در انسان با استفاده از دادهکاوی ویژگیهای مکانی

آمدنتد ،استخراج قتوانین وابتستگی محکم از آنها امکانپذیر
است كه با استفاده از رابطه زیر انجام میشود:
= )𝐴|𝐵(𝑃 = )𝐵 ⟹ 𝐴(𝑒𝑐𝑛𝑒𝑑𝑖𝑓𝑛𝑜𝐶
)𝐴(𝑡𝑛𝑢𝑜𝑐_𝑡𝑟𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐴𝐵)/
براساس رابطه  ،9قوانین وابستگی میتواند به صورت زیر
تولید شود:
برای هر  itemsetتکرارپذیر  ،lهمه زیر مجموعههای غیر
تهی آن ایجاد شود.
برای هر زیر مجموعه غیرتهی  Sاز  lقانون:
𝑆(𝑙 − 𝑠): 𝑖𝑓(𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑙)/
𝑓𝑛𝑜𝑐_ 𝑛𝑖𝑚 ≥ ))𝑠(𝑡𝑛𝑢𝑜𝑐_𝑡𝑟𝑜𝑝𝑢𝑠
Where min_conf is the minimum confidence
threshold.
یعنی اگر تعتداد تکرارهتای  Itemsetانتختابی  lبتر
تعتداد تکرارهتای زیرمجموعته انتختاب شتده از آن ،از
مقتدار  min_confبزرگتتر باشتد .آنگتاه ) s (l-sیک
قانون وابستگی است .چون قتوانین از itemsetهتای
تکرارپتذیر تولیتد متیشتوند ،هتر كتدام بته صورت خودكار،
حداقل پشتیبان مورد نظر را دارند (.)48
یک  Itemsetمجموعهای است كه بوسیله تعدادی عنصر
ساخته میشود .در یک پایگاه داده رابطهای كه شامل  mسطر
و  nستون است (d1 , d2 , … , dn ) ،ابعاد مجموعه دادهها
هستند كه پیشبین نیز نامیده میشوند و 𝑗𝑑 نشان دهنده -jامین
بعد مجموعه دادهها است (𝑣𝑖1 , 𝑣𝑖2 , … , 𝑣𝑖𝑛 ) .نشان دهنده
مقادیر پیشبینهای مختلف برای -iامین سطر از مجموعه
دادهها است كه 𝑗𝑖𝑣 مقدار -jامن بعد در -iامین سطر را نشان
میدهد (.)43
در الگوریتم كاوش قوانین وابستگی چندبعدی برای تعیین
وابستگی میان دادههای چندبعدی ،در مرحله اول باید در مورد
ابعادی كه مقادیر عددی دارند ،گسستهسازی انجام گیرد.
همچنین مقادیر عددی به دستههای گسسته تقسیم شده و تبدیل
به مقادیر كیفی شوند .سپس تولید  itemsetهای تکراری
صورت میگیرد .این مرحله اتصال ،مجموعه كاندیداها ) 𝑘𝐶(
با اتصال  𝐿𝑘−1هایی كه  k-2قلم یکسانی دارند ،به وجود
میآید .در صورتی كه بعد از اتصال ،كاندیدایی دارای عناصری
با بعد یکسان باشد ،آن كاندیدا حذف خواهد شد .مرحله هرس
نیز مشابه الگوریتم پیشینی كالسیک انجام میگیرد؛ به این
صورت كه هر كاندیدا كه دارای زیرمجموعه غیرتکراری باشد،
یعنی یک زیرمجموعه ) (k-1عضوی از یک كاندیدای 𝐶k
عضو  𝐿k−1نباشد ،آن كاندیدا حذف میگردد (.)02
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یافتهها

در این پژوهش به بررسی وابستگی میان بیماری تبمالت
در انسان و دام و همچنین وابستگی بیماری با عوامل محیطی
از قبیل دما ،رطوبت ،ارتفاع ،نوع پوشش زمین و همچنین عوامل
انسانی مانند شغل افراد ،سابقه تماس آنها با دام و سابقه استفاده
از لبنیات غیرپاستوریزه پرداخته شده است .ابتدا با استفاده از
دادههای توصیفی و روشهای متداول ،نقشههای مورد نیاز برای
هر كدام از عوامل موثر تولید شده و پس از همپوشانی نقشهها،
همبستگی بین نقشهها با وقوع بیماری مشخص و جهت
استخراج وابستگیهای ناشناخته بین پارامترهای ذكرشده ،از
روش كاوش قوانین وابستگی استفاده گردید .نتایج بدست آمده
جهت كشف دانش نشاندهنده ارتباط وقوع بیماری تب مالت
با دما ،ارتفاع ،رطوبت ،كاربری زمین ،شغل بیمار ،سابقه تماس
با دام و سابقه استفاده از لبنیات غیرپاستوریزه میباشد.
برای تهیه دادههای مکانی افراد مبتال به بیماری تب مالت
از آدرس آنها استفاده شده است ،بطوریکه موقعیت مکانی
بیماران در روستاها همان موقعیت مکانی روستاها در نظر
گرفتهشده و در شهرها با استفاده از نرمافزار گوگل ارث،
موقعیت مکانی بیماران براساس آدرس آنها مشخص و در
نهایت نقشه موقعیت مکانی بیماران مبتال به بیماری تب مالت
تهیه شده است (شکل .)4

شکل  .1نقشه موقعیت افراد مبتال به تب مالت در سطح استان همدان

با توجه به اطالعات دریافت شده از معاونت بهداشتی استان
همدان ،نقشه موقعیت افراد بیمار ،نقشه سابقه تماس با دام
(شکل -0الف) ،نقشه سابقه استفاده از لبنیات غیرپاستوریزه
(شکل -0ب) و نقشه شغل (شکل -0پ) در محیط نرمافزار
 ArcGISتهیه شده است.
در این مطالعه جهت نمایش شدت پراكندگی افراد مبتال به
تب مالت در بازه زمانی یک سال (شکل -0ت) از روش تراكم

عباسی و همکاران

كرنل در محیط نرمافزار  ArcGISاستفاده شده است كه نتایج
آن در پنج كالس (تراكم خیلی كم ،كم ،متوسط ،زیاد و خیلی
زیاد) طبقهبندی شده است.
جهت بدست آوردن نقشه همدما ،با توجه به اینکه دما از
جمله كمیتهایی است كه همبستگی زیادی با ارتفاع دارد،
بطوریکه با افزایش ارتفاع ،مقدار دما كاهش مییابد .در منطقه
مورد مطالعه ،ارتفاع به عنوان عامل اصلی تاثیرگذار بر دما در
نظر گرفتهشد .برای شناخت تغییرات مکانی دما و تهیه
نقشههای همدما ،نقشه دمای متوسط ساالنه (شکل -0ث) با در

نظر گرفتن همبستگی دما با ارتفاع برای منطقه مورد مطالعه
بدست آمد.
برای تهیه نقشه شدت رطوبت نیز با واردكردن موقعیت
مکانی ایستگاههای هواشناسی و دادههای توصیفی رطوبت در
محیط نرمافزار  ،ArcGISبا استفاده از روش درونیابی
كریجینگ نقشههای شدت رطوبت (شکل -0ج) برای محدوده
استان همدان تهیه شد.
برای تهیه مدل رقومی زمین (شکل -0چ) از دادههای
 SRTMو برای نقشهكاربری زمین (شکل -0ح) از نقشههای
موجود در كشور استفاده شده است.

شکل -0الف .نقشه سابقه تماس با دام

شکل -0ب .نقشه سابقه استفاده از لبنیات غیرپاستوریزه

شکل -0پ .نقشه شغل

شکل -0ت .نقشه تراكم افراد مبتال به تبمالت

شکل -0ث .نقشه همدما

شکل -0ج .نقشه رطوبت
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شکل -0ح .نقشه كاربری زمین

شکل -0چ .نقشه مدل ارتفاعی رقومی زمین

پس از تهیه الیههای مکانی (نقشهها) ،همپوشانی الیههای
مکانی انجام شده است .با همپوشانی الیههای مکانی شامل
نقشههای تراكم بیماری ،رطوبت ،همدما ،مدل ارتفاعی رقومی
و كاربری زمین همراه با درنظرگرفتن دادههای انسانی شامل
سابقه تماس با دام ،سابقه استفاده از لبنیات غیرپاستوریزه و
شغل بیمار در نرمافزار  ArcGISطبقه مربوط به هر داده برای
هر بیمار مشخص گردیده است.

جدول ( )4قسمتی از جدول استخراج شده ،بعد از
همپوشانی الیههای مکانی را نشان میدهد .این جدول بیانگر
یک جدول با چند بعد یا پیشبین است كه به عنوان ورودی
الگوریتمهای پیشینی ( )Aprioriو كاوش قوانین وابستگی
چندبعدی در نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.

جدول .4قسمتی از جدول چندبعدی استفاده شده به عنوان ورودی الگوریتم
شماره

تعداد افراد

دمای متوسط

ارتفاع

رطوبت متوسط

سابقه تماس با دام

بیمار

سابقه استفاده از لبنیات

شغل

غیرپاستوریزه

4

خیلی زیاد

زیاد

كم

زیاد

دارد

دارد

دامدار-كشاورز

0

خیلی زیاد

زیاد

كم

خیلی زیاد

دارد

دارد

دامدار-كشاورز

9

خیلی زیاد

زیاد

كم

خیلی زیاد

دارد

ندارد

خانه دار

1

خیلی زیاد

زیاد

كم

خیلی زیاد

دارد

دارد

كشاورز

5

خیلی زیاد

زیاد

كم

خیلی زیاد

دارد

دارد

كودک

6

خیلی زیاد

زیاد

كم

زیاد

دارد

دارد

دانش آموز

7

خیلی زیاد

زیاد

كم

زیاد

دارد

دارد

خانه دار

با وارد كردن دادهها به الگوریتم كشف قوانین وابستگی
چندبعدی و با تعریف حدآستانه حداقل پشتیبان  42درصد و
حداقل اطمینان  62درصد ،قوانین وابستگی موجود در دادهها
كشف گردید .در اینجا هدف كشف قوانینی است كه طرف دوم
قانون ،بیانگر میزان وقوع بیماری تبمالت در انسان باشند،
مانند( :زیاد ،افراد مبتال) →((متوسط ،رطوبت) ˄ (خیلی زیاد،
دما))
بنابراین اینگونه قوانین ،حفظ شده و بقیه قوانین حذف
گردیدند .میزان پشتیبان قوانین كشف شده ،بیانگر درصد وقوع
تبمالت به همراه دستههایی است كه در قانون میآیند و میزان
اطمینان قوانین كشف شده ،بیانگر درصد وقوع تبمالت در
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دستههایی است كه در قانون میآیند .در نهایت ،تعداد 494قانون
كشف شد .جدول(  ) 0برخی از قوانین كشف شده را نشان
میدهد.

عباسی و همکاران

جدول .0قسمتی از قوانین كشف شده توسط الگوریتم
اطمینان(درصد)

پشتیبان(درصد)

قانون

38/13

90/9

(خیلی زیاد ،افراد مبتال)→(( كم ،ارتفاع)˄ (زیاد ،دما)˄ (سابقه استفاده از لبنیات غیر

38/90

45/26

38/47

47/19

38/45

49/84

37/86

41/99

(خیلی زیاد ،افراد مبتال) →(( خانه دار  ،شغل) ˄(دارد ،سابقه تماس با دام)˄ (كم ،ارتفاع))

37/78

86/66

(خیلی زیاد ،افراد مبتال)→ (دارد ،سابقه تماس با دام)

36/87

44/86

(زیاد ،افراد مبتال) → →((دارد ،سابقه تماس با دام)˄ (زیاد ،دما)˄ (متوسط ،رطوبت)˄

پاستوریزه ،دارد))
(خیلی زیاد ،افراد مبتال) →(( كم ،ارتفاع) ˄ (زیاد ،دما)˄ (دامدار_كشاورز ،شغل)˄ (سابقه
استفاده از لبنیات غیر پاستوریزه ،دارد))
(خیلی زیاد ،افراد مبتال) →(( كم ،ارتفاع) ˄(دارد ،سابقه تماس با دام)˄ (زیاد ،دما)˄
(متوسط ،رطوبت)˄ (سابقه استفاده از لبنیات غیر پاستوریزه ،دارد))
(خیلی زیاد ،افراد مبتال) →(( دامدار_كشاورز  ،شغل) ˄(دارد ،سابقه تماس با دام)˄
(متوسط ،رطوبت))

(سابقه استفاده از لبنیات غیر پاستوریزه ،دارد))

به عنوان مثال قانون (خیلی زیاد ،افراد مبتال)→(( كم،
ارتفاع)˄ (زیاد ،دما)˄ (سابقه استفاده از لبنیات غیر پاستوریزه،
دارد)) با میزان پشتیبان 90/9درصد و اطمینان  13/38درصد
بیانگر این است كه  90/9درصد از افراد مبتال به تب مالت در
مکانهایی سکونت داشتهاند كه میزان دما در وضعیت زیاد و
در ارتفاع كم بودهاست و همچنین دارای سابقه استفاده از لبنیات
غیر پاستوریزه نیز بودهاند .با توجه به قوانین كشف شده ،قوانینی
كه دارای این شرایط هستند ،دارای اطمینان باالتری میباشند.
پارامتر كاربری زمین به علت باال بردن بسیار زیاد حجم
اطالعات ،به ناچار به طور جداگانه بررسی شد و در نتیجه
مناطق با كاربری زراعت دیم بیشترین آمار افراد مبتال را با
درصد پشتیبان  05درصد و اطمینان  35درصد داشتهاند .در
نتایج حاصل از عوامل غیرمکانی ،در كلیه قوانین بدست آمده،
مجموعا در  59قانون افراد دارای سابقه تماس با دام بودهاند و
در هیچ قانون وابستگی خالف این امر یافت نشد .فاكتور بعدی
از عوامل غیرمکانی ،فاكتور سابقه استفاده از لبنیات
غیرپاستوریزه بوده است كه در مجموع  90قانون مثبت و 48
قانون منفی بدست آمد كه از این امر میتوان به این نتیجه دست
یافت كه این فاكتور نیز نقش نسبتا قابل توجهی را در شیوع
بیماری داشتهاست .همچنین عامل شغل نیز در قوانین بدست
آمده بیانگر این حقیقت بوده كه افراد دارای شغل كشاورزی و
دامداری دارای بیشترین درصد ابتال بودهاند .بعد از این افراد،
زنان خانهدار در قوانین كشف شده بیشترین آمار را به خود
اختصاص دادهاند.

بحث

تب مالت شایعترین بیماری مشترک انسان و دام در ایران
است ،لذا كنترل این بیماری با شناسایی عوامل موثر در وقوع
آن میتواند تاثیر مهمی بر سالمت انسان و صنعت دامداری
خصوصا از نظر اقتصادی داشته باشد .تحقیقات نشان میدهد
كه محیط و مکان نقش مهمی در وقوع این بیماری دارند .در
این تحقیق ابتدا دادههای مکانی و توصیفی مورد نیاز برای
عوامل محیطی مانند دما ،رطوبت ،ارتفاع ،نوع پوشش زمین و
عوامل انسانی مانند شغل و سابقه تماس بیمار با دام و سابقه
استفاده از لبنیات غیرپاستوریزه تهیه شده و سپس نقشههای و
الیههای مکانی وقوع بیماری و سایر الیههای عوامل محیطی و
انسانی در محیط سیستم اطالعات مکانی همپوشانی و تلفیق
شده و نقشه همبستگی بیماری و اطالعات وابسته مربوط به هر
بیمار تهیه شده است .برای كشف قوانین وابستگی از روش
الگوریتم كاوش قوانین وابستگی چندبعدی استفاده گردید.
نتایج نشان میدهد كه تمام عوامل میتوانند در وقوع بیماری
تبمالت موثر باشند.
نتایج قوانین كشف شده نشان میدهد كه این بیماری از
لحاظ عوامل محیطی در مناطق دارای دمای باالتر ،بیشتر اتفاق
میافتد كه با نتایج تحقیق محمدی و همکاران مطابقت دارد
( .)49در این راستا پژوهش انجام شده توسط پاكزاد و همکاران
جهت بررسی توزیع مکانی  -زمانی وقوع بیماری تبمالت در
ایران برای سالهای  0244تا  0241در محیط سیستم اطالعات
جغرافیایی نشان میدهد كه در اواسط فصل تابستان بیشترین و
در اواسط فصل زمستان كمترین وقوع بیماری تبمالت اتفاق
Depiction of Health, 2020; 11(1): 20-30
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افتاده است كه با نتایج این پژوهش كه وقوع تبمالت با افزایش
دما رابطه مستقیم دارد ،مطابقت دارد ( .)04همچنین نتایج
پژوهش عبادی فرد آذر و همکاران نشان میدهد كه بیشترین
شیوع بیماری تب مالت در فصل تابستان است (.)00
در نتایج حاصل از عوامل غیرمکانی ،عامل شغل در قوانین
بدست آمده بیانگر این حقیقت است كه افراد دارای شغل
كشاورزی و دامداری دارای بیشترین درصد ابتال بودهاند.
همچنین در افرادی كه دارای سابقه تماس با دام یا استفاده از
مواد لبنیاتی غیرپاستوریزه بودهاند ،احتمال ابتال به بیماری تب-
مالت بیشتر است .به عبارت دیگر از لحاظ عوامل انسانی سابقه
تماس با دام و مشاغل كشاورزی و دامداری دارای باالترین تاثیر
در وقوع بیماری بودهاند كه با تحقیقات زینالی و همکاران و
عبادی فرد آذر و همکاران مطابقت دارد ( .)00،6در این راستا
نتایج پژوهش كنعانی نژاد و همکاران جهت بررسی اثر جمعیت
و عوامل اكولوژیکی بر وقوع بیماری تبمالت در استان
كهکیلویه و بویراحمد در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی
نشان میدهد كه توزیع بیماری تبمالت تحت تاثیر جمعیت
انسانی ،تراكم دام و عوامل اقلیمی و محیطی میباشد و در
مناطق روستایی تراكم وقوع بیماری بیشتر است كه با توجه به
اینکه شغل اكثر روستائیان دامداری و كشاورزی میباشد ،با
نتایج این پژوهش ،مطابقت دارد ( .)09همچنین نتایج پژوهش
 Jun-Sikو همکاران در كره جنوبی نشان میدهد كه در مناطق
روستایی خطر ابتال به بیماری تبمالت بیشتر است (.)01
همچنین در بیشتر قوانین بدست آمده عامل رطوبت دارای
مقدار متوسطی بودهاست ،كه وابسته به شرایط اقلیمی منطقه
مورد مطالعه میباشد و بررسی دقیق تاثیر این پارامتر نیازمند
انجام مطالعه در كل كشور با شرایط اقلیمی متفاوت میباشد.
برای فاكتور نوع كاربری زمین نیز قوانین كشف شده نشان می-
دهند كه كاربری زراعت دیم دارای آمار افراد بیمار بیشتری بوده
است .با توجه به اینکه معموال پرورش دام در كنار مزارع
كشاورزی انجام میشود و زمینهای كشاورزی دیم مانند
محصول گندم پس از برداشت برای چرای دام استفاده میشوند
و در منطقه مورد مطالعه كشت دیم بیشترین مساحت كاشت
محصوالت كشاورزی را به خود اختصاص داده است ،بیشترین
وقوع بیماری در این كاربری اتفاق افتاده است كه با تحقیقات
كنعانی نژاد و همکاران مبنی بر اینکه در مناطق با پوشش گیاهی
كشاورزی دیم و آبی و مرتع با پوشش ضعیف امکان وقوع
بیماری تبمالت بیشتر است ،هماهنگی دارد (.)09

نتیجهگیری

نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این است كه هم عوامل
محیطی از جمله دما ،ارتفاع منطقه ،رطوبت ،كاربری زمین و هم
عوامل غیرمکانی از جمله سابقه استفاده از لبنیات غیر
پاستوریزه ،سابقه تماس افراد بیمار با دامهای آلوده و شغل افراد
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مبتال شده ،میتوانند در شیوع بیماری تبمالت به نوعی دخیل
باشند .لذا در بررسی قواعد همبستگی كشف شده ،نشان دادهشد
كه عوامل دما و ارتفاع دارای تاثیرات زیادی در قوانین كشف
شده بودهاند ،به گونهای كه مناطق دارای دمای زیادتر و ارتفاع
پایینتر نسبت به دیگر مناطق ،دارای افراد مبتال شده بیشتری
بودهاند .در خصوص ارتفاع با توجه به اینکه بیشتر دامداران و
كشاورزان در مناطق دشت زندگی میكنند ،در نتیجه مناطق با
ارتفاع پایینتر با توجه به تراكم جمعیت و دام ،پتانسیل باالتری
جهت شیوع بیماری تبمالت دارند .همچنین افراد دارای شغل
كشاورزی و دامداری در قوانین كشف شده بیشترین آمار
مبتالیان را به خود اختصاص دادهاند.
در صورتیکه محل وقوع بیماری با استفاده از سیستمهای
تعیین موقعیت ماهوارهای ثبت شود ،امکان تجزیه و تحلیل
دقیقتر فراهم شده و نتایج بهبود یافته و دارای صحت باالتری
خواهد بود .با این وجود در این تحقیق سعی گردیده مکان
وقوع بیماری تا حد امکان بر اساس آدرس بیمار دقیق ثبت شود
و پارامترهای محیطی و انسانی با هم پردازش شوند .دانش
كشف شده بیانگر این است كه افرادی كه دارای شغل وابسته
به دام بوده و در محلهایی با ارتفاع كم ،رطوبت متوسط و
دیمزارها زندگی میكنند ،در فصول گرم سال بیشتر در معرض
خطر ابتال به بیماری تبمالت قرار دارند .در این راستا میتوان
با شناسایی دامهای مبتال از تماس افراد با آنها در راستای
كاهش وقوع بیماری اقدام نمود.

نتایج کاربردی پژوهش

در این تحقیق پارامترهای انسانی و محیطی موثر در نحوه
شیوع و وقوع بیماری تب مالت به همراه نقش و تاثیر آنها با
استفاده از سیستم اطالعات مکانی و دادهكاوی ویژگیهای
مکانی بررسی گردیده است كه منجر به كشف قوانین مکانی
بین پارامترهای مکانی محیطی و انسانی و وقوع بیماری تب
مالت شده است ،نتایج این تحقیق میتواند در برنامهریزی،
مدیریت و پیشگیری از وقوع بیماری تب مالت استفاده شده و
در بهبود سالمت افراد و دام و در نتیجه كاهش هزینههای
درمانی موثر باشد.

مالحظات اخالقی

در این پژوهش تمامی مالحضات اخالقی توسط
نویسندگان رعایت شده است.
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