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 بلوچستان و ستانسي استان جنوب در ماالريا بيماري تشديد در يموسم امانهس نقش

  چابهار شهر بر ديتاك با 
  

 رانيدان، ازاه، ستان و بلوچستاني دانشگاه س،يشناسمياقلار ي دانش-ي طاوسيتق

  رانيزاهدان، ا، ستان و بلوچستاني دانشگاه س،يشناسمياقلار ي دانش-يمحمود خسرو
  رانيزاهدان، ا ،ستان و بلوچستانيدانشگاه س، يم شناسياقلد كارشناس ارش -1ين آبادين حسينسر

  
 5/9/1392:    تاريخ تصويب6/11/1391: تاريخ دريافت

  دهيچك
 ي روزانه و ساالنه رطوبت و بارش طـ        يهاا و داده  ي ماالر يماريان به ب  ي ساالنه مبتال  يهان پژوهش داده  يدر ا 

 هكتوپاسـكال  850سطح ل يارتفاع ژئوپتانس  يهامورد استفاده قرار گرفته و داده     ) 1991-2010 (يدوره آمار 
.  اسـت  شدهي جو باال بررسيها بعنوان دادهي شرق120 تا 0 و ي شمال80 تا 0ا محدوده ي تراز در  يهاو داده 

ـ  فشار تـراز در   ي اصل ي چهار الگو  ي مكان يال خوشه يبه كمك تحل   ـار الگـو  ي ـاع ژئوپتانـس  يا و چه ل ي ارتف
ـاالنه مبتال يزان رطوبت سال ين م يدهد كه ب    يج حاصل نشان م   ينتا. ده است ي گرد ييشناسا ـ انه و آمار س ان بـه  ي

  وجـود  يرابطه معنادار ) 026/0(ستگاه چابهار   يحاصل در ا  ) p-value (ي با توجه به مقدار همبستگ     يماريب
 از ي هند و پاكستان مستقر است كه ترافيفشار بر روك كميتمام االگوها با در ي نشان داد تقرهايبررس.  دارد

 نفوذ رطوبت به منطقـه نـشان داد كـه رطوبـت     يها كانونيبررس. شوديده ميران كشيآن به جنوب شرق ا   
ب شده و   يج بنگال ترك  ي خل يهندوستان با رطوبت موجود بر رو      عمان بعد از گذر از       ياي عرب و در   يايدر
ده يا به سمت غرب و منطقه مورد مطالعه كش        يمالي ه يها رشته كوه  يه جنوب يك چرخش بزرگ از حاش    يدر  
  .شوديم
 . چابهارپشه آنوفل،، ستان و بلوچستاني، ماالريا، سيموسم: ها واژه ديكل

  مقدمه .١

 تحت ين پشه بطور قويست و انتشار ايط زيا پشه آنوفل است كه محي ماالريماريده بعامل بوجود آورنده و انتقال دهن
 يماريوع و انتشار بي عوامل مؤثر در شيبطور كل .)2-1: 1380،يسيان(تعرق و بارش است ر وير عوامل دما، رطوبت، تبخيتأث

  :ا عبارتند ازيماالر
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 و شبكه ياهي راكد، پوشش گيها آب ها ومانداب  ويطوح آب مانند آب و هوا، رطوبت، سيياي و جغرافيطي عوامل مح-1
  ؛ يزهكش

  د؛ي جديها جاد سكونتگاهيا ت ويمهاجرت جمع  حركت و-2
   منطقه؛ يت بهداشتي وضع-3
  . ت ساكن در منطقهي جمعيتيم و تربي و تعليت آموزشي وضع-4

ـتال بـه ماالر       يـ لي م 250 ن زده است كـه سـاالنه      ي تخم 2011در سال     (WHO)   يسازمان بهداشت جهان   ا يـ ون مـوارد اب
  قرار گـرفتن    با   كشور ايران. دهند يا جان خود را از دست ميون نفر در اثر ماالريليك ميشود و در حدود  يص داده ميتشخ 
  ماالريا   گسترش   جهاني   دميك نقشهآن   منطقه   در   متنوع   هواي   و   آب   داشتن   با   شرق مديترانه   و   شمالي   معتدل   منطقه   در جنوب 
  ).319:2011( 1 و همكارانيسي رئدارد   قرار 

 
  ).1387ان مرج،ياحمد(جهان  در ايماالر عيتوز 1 شكل

  

 15712 به 1991سال  در مورد 96340 از كه طوري به است؛ داشته نزولي روند اخير هايسال يران طي در ايمارين بيا

.  دارديي و آب و هـوا يطـ يط محي بـا شـرا  ياديـ  زي وابستگيمارين بيوع و توسعه اي ش.است دهي رس2008سال  مورد در
ت دما را يل اهميدال.  مؤثر هستنديمارين بي ايدميرها در بروز اپي و وجود آبگياهي مانند دما، رطوبت، پوشش گييپارامترها

ها و سرعت   پشهي، تكرر خون خوار   )ها  بالغ شدن پشه  (ها     مراحل نابالغ پشه   ي چون سرعت نشو و نما     ي موارد توان در   يم
  . ان نموديها در پشه ب  بالغ و زمان رشد انگلي پشه هايزان بقايانتقال انگل، م

ران بـا توجـه   ي ايقا در جنوب و جنوب شري ماالريماريوع بي شي برا يي انجام شده، محدوده مناسب دما     يها  يبا بررس 
  . وس استي درجه سلس35 تا 25 موجود حشره، يبه گونه ها

ـام شـده، محـدوده مناسـب         يها  يبا بررس . باشد  ي م مؤثر بر رشد و انتشار پشه آنوفل      گر از عوامل    ي د يكيرطوبت    انج
 80 تـا  50 موجود حـشره،     يران با توجه به گونه ها     ي ا يشرقا در جنوب و جنوب      ي ماالر يماريوع ب ي ش ي برا يرطوبت نسب 
 كه  يياز آنجا . شود  يرد كه به صورت الرو ظاهر م      يگ  يه پشه آنوفل در آب صورت م      ي و انتشار اول   يزيتخم ر . درصد است 

                                                 
1 Raiesi  
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كه آب  يي حشرات در اطراف جاهايرها انجام شود، فراواني در آبگيزيها محدود است و الزم است تخم ر طول پرواز پشه
لـومتر در نظـر     ي ك 2ران  ي موجود در جنوب و جنوب شرق ا       يها برحسب گونه ها     طول پرواز پشه  . شتر است يوجود دارد ب  

ان ياحمـد (باشـد   ي از نظر وجود پـشه آنوفـل مـ         يلومتر مناطق مناسب  ي ك 2 به فاصله    ين از سطوح آب   يگرفته شده است؛ بنابرا   
  ).3:1387مرج،

  انوس هنـد و يـ  اقي بودنـد كـه بـر رو   ي توجه نمودند بازرگانـان ير موسمي متغيستم بادهاي كه به سين كسانياول
ر يـ يفـصول مختلـف تغ     انوس دريـ  اقي رويآنان متوجه شده بودند كه بادهـا . كردند يآن مسافرت م    مجاورياهايدر 
. نـد يبنما   تفاده را هوا حـداكثر اسـ  يها انيدادند كه از جهت وزش جر يب مي ترتيحركت خود را به گونه ا   كند و يم 
هاي جنب حاره انجام داد به ايـن نتيجـه رسـيد كـه در     با مطالعاتي كه بر روي سيكلون) 22:1962( 1رميچ ري نظيافراد 

پاكستان بر اثر گرم شدن شديد سطح خشكي مقداري از انرژي به طبقات مياني جو منتقل و فرو بـار حرارتـي                       غرب  
 يهـا ي از آشـفتگ   ي ناشـ  يها بارش يي هوا به شناسا   ي نقشه ها  ي بررس ياز رو ) 486:1965 (2يتوشاريپ .شود  يم ايجاد  
  . باشدي مي تابستان همراه با كم فشار موسميط  دري موسميهاي پرداخت و متوجه شد كه آشفتگيجو

د ي آي بوجود مي اختالف حرارتيان قوديك م ي ي تابستان ي ها ي موسم ينمودكه در ط  ادعا   )1434:1977( 3ستيلچريگ
 . استيانوس به سمت خشكيرات آن از اقييب تغيكه ش

رات يي حاصل از تغ   يكيناميب اثرات اغتشاشات د   يجه ترك ي را نت  ي جنوب شرق  ياي آس ي ها يموسم )143:1977 (4 وكيه
 يها م انوسياق ن قاره ها و     ي ب يكيناميبل ترمود مكره و تقا  ي برون حاره در دو ن     يت و تراكم كمربند پرفشارها    ي در موقع  يفصل 

ـته و       ي عرب و هوا   ياي سطح آب در   ين دما ي ب يير واكنش دما  ي تأث ي به بررس  )328:1987 (٥رائو. داند  مجاور آن اشاره داش
 .داند ي فوق مي از واكنش حرارتيها را ناش يتوسعه موسم 

ران توسـط  يـ ا در ايت گذشته و حال ماالرير گرفته است، وضع  را در ب   ي مختلف يپژوهش در زمينه ماالريا جنبه ها     
 و  ياريـ ت آبي، وضـع يمـ ي و اقلييايـ ط جغرافيده است كـه شـرا  يجه رسين نت يشده و به ا     يبررس) 4:2006 (6انيسيادر
، مشكالت ي سواديان روستاها، بينقل و فاصله م  حمل ويهاها، جاده و ساختار خانه ت ي منطقه، جنبش جمعيطيمح

 يبررسـ     . بوجـود آورده اسـت  ينه مـساعد يران زميا در ا  ي ماالر يوع باال ي انتقال و ش   يره برا ي و غ  ي و اجتماع  ياقتصاد 
شـده    ي بررسـ )1791:2008( 7صـالحي و همكـاران   انتشار نوع خاصي از ماالريا در استان سيستان و بلوچستان توسط            

ده است كه   يرس جه  ين نت ي كرده و به ا    ي را بررس  ي عفون يها  يماري آب و هوا و ب     ير جهان ييغ )40:2011 (8شومان. است
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 كـشنده ماننـد   يهـا  يماريب  از يعيف وسين احتمال وجود دارد كه طيابد ايهوا همچنان ادامه     آب وير جهانيياگر تغ
 را بـه    ي، فصل رانيا ي پزشك ياي برجغراف ياهمقدم در كتاب    )1365( هوشور   .ر مكان دهد  ييا تغ ي ابد و يا گسترش   يماالر
 مؤثر بر گسترش    يياي و جغراف  يطيح عوامل مح  ين فصل به تشر   ي در ا  يو. داده است   با آن اختصاص     ييا و آشنا  يماالر
 سـينوپتيكي   يبـه بررسـي الگوهـا     ) 1377( نجـار سـليقه      .ا پرداخته اسـت   ي ماالر يماريب ژه  يها به و    يماري از ب  ياريبس

ت يري كنترل و مدي برا GIS  ييايستم اطالعات جغرافي سيطراح.  پرداخته استنه جنوب شرق ايران تابستايها  بارش
بـه  ) 1380(نجار سليقه .  انجام شده است)57-68: 1379( و همكاران يزمان ا در شهرستان كهنوج توسط      ي ماالر يماريب

 ي نقـشه هـا    يپژوهش با بررس   ن  يدر ا .  در جنوب شرق ايران پرداخته است      1374 بارش مرداد ماه     يبررسي سينوپتيك 
 آن  يو بـا خـط تـراف بـاال          به طرف شمال حركت كرده        ITCZ سطوح مختلف مشخص شد كه در شروع مونسون         

 يكنـد كـه بارنـدگ       يان مـ  يب  يو. كند  ي به طرف جنوب حركت م      ITCZ  مونسون،   يري دارد و هنگام كناره گ     يهمراه
 و يخانيا را شـ يـ  ماالريمـار يد در كنتـرل ب يـ  چـشم انـداز جد   ي بررس  .دارد ي بستگ  ITCZ  ت  يجنوب اساسا به موقع   

 بارش در جنـوب شـرق كـشور پرداختـه           يها  زمي مكان يبه بررس ) 1385(قه  ينجار سل . اند  انجام داده ) 1382(همكاران  
جه گرفته است كه استان سيستان و بلوچستان از نواحي خشك و بسيار خشك كـشور محـسوب          ين نت ي چن يو. است

 بيـشترين رطوبـت حاصـل    Aمـسير  از. رديگ يصورت م C  وA،B سه مسير  در اين منطقه نفوذ رطوبت از. شود يم
 . رديپذ يها با احتمال كم صورت م زشيهاي حامل رطوبت در اين مسير، رگردد كه به دليل تضعيف سيكلون يم

 آن كوتـاه مـدت و   يهـا  زشيكند و ر يذ منفو مطالعه مورد منطقه به جنوب گرم درياهاي طريق از  رطوبت Bدر مسير
 صورت مونسوني فشار كم چرخندي حركت با اتمسفر و مياني و ينييپا سطوح در رطوبت  نفوذCدر مسير . رگباري است

 .شود يم باعث را منطقه گرم فصل شديد رگبارهاي كه رديگ يم

ر ماهواره يا با استفاده از تصاويوع ماالريل شينسن مناطق با پتاييتم مناسب جهت تعيبه ارائه الگور) 1387(ان مرج ياحمد
  پشه آنوفل و در   توسعه   و   رشد   زانيبر م   مي به صورت مستقييهوا   و  آب   طيق نشان داد كه شراين تحقيا.  پرداخته استيا
 يمـار ي بـا گـسترش ب  ي موسـم يها ستميدر اين پژوهش سعي شده است رابطه س. ا موثر استي ماالريماريب   وعيش   تينها 

  .ردي قرار گي در منطقه چابهار مورد بررس1991-2010ي دوره آماريا طيماالر

 منطقه مورد مطالعه .٢

وع يباشد كه جزء مناطق پر خطر از نظر شـ           يستان و بلوچستان م   ي در استان س   يمنطقه مورد مطالعه شامل منطقه ساحل     
  .باشد ي قابل توجه م در منطقهيماري از بيا است و هرساله تلفات ناشيماالر

ن يـ ا. واقع شـده اسـت     ستان و بلوچستان  ي شرق استان س   لومترمربع در جنوب  ي ك 24729 شهرستان چابهار با مساحت     
 عمان قرار   ياي گرم در  ي در كنار آبها   يقه طول شرق  يدق 40درجه و    61 و   يقه عرض شمال  يدق 30درجه و    26شهرستان در   

  .باشدي عمان محدود مياي شمال به سلسله جبال مكران و از جنوب به در منطقه چابهار،  ازيعي حدود طب.دارد
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 آن در   يباشـد، مقـدار رطوبـت نـسب       ي گرم و نسبتا مرطوب م     يو هوا  آب   يا دارا يچابهار به علت مجاورت با در     
 درجـه   46ن منطقه   ي مطلق در ا   يحداكثر دما . باشدي درصد م  58 ظهر   5/12 درصد و در ساعت      92 بامداد برابر  5/6ساعت  

-ير م ين ماهها خرداد و ت    ي و بهمن و گرمتر    ي سال د  ين ماهها يسردتر. گراد است ي درجه سانت  2/22گراد و حداقل دما     يسانت
آسـا و   لي سـ  ي اكثرا از نوع بارانها    يبهره نبوده و نزوالت جو    يانوس هند ب  ي اق يهاير موسم ي منطقه از تأث   يآب و هوا  . باشد

  ). 156 :1366ان، ي و زمرديپوركرمان(شود يده نمين منطقه ديزش برف در اير

  هاروش و مواد.3

 از گـزارش    1991-2008هـاي    مربوط به بروز بيماري ماالريا در ايران طي سال         يها داده :اطالعات موارد بروز بيماري   
ـتان چابهـار از            يهاو داده ) 2009(ساالنه سازمان بهداشت جهاني      دانـشگاه علـوم     ساالنه موارد بروز بيماري ماالريا شهرس

  .پزشكي سيستان و بلوچستان اخذ گرديد

 ي دوره آمار  يستگاه چابهار ط  ي ژوئن، ژوئيه، اوت و سپتامبر ا      يهابارش و رطوبت براي ماه     زانيم:  هواشناسي يهاداده
  . از سازمان هواشناسي سيستان و بلوچستان مورد استفاده قرار گرفت2010-1991
 ي شرق120 تا 0 و ي شمال80 تا 0 قلمرو يا براي هكتوپاسكال و فشار تراز در850ل تراز يس ارتفاع ژئوپتانين داده هايهمچن
  . استخراج و پردازش شد1ي و اتمسفريانوسي اقيگاه داده سازمان ملي از پا5/2×5/2 يك مكانيبا تفك

-يش رطوبت در اثر وقوع موسـم ي كه افزاييها در سالاي ماالريماريان به بيزان مبتالي مينجا هدف ما بررس   يچون در ا  
ش ي افزايهاجه حاصل شد كه در سال   ين نت يا و رطوبت ساالنه ا    ي ماالر يماريم نمودار روند ب   يد بوده است، با ترس    ي شد يها

ا و يـ  ماالريمـار ين موارد بروز بيرابطه ب. افته استيش يز نسبت به سال قبل افزا  يا ن ي ماالر يماريان به ب  يزان مبتال يرطوبت، م 
  . شدي بررسي ناپارامتريها له آزمونيرات رطوبت ساالنه به وسييتغ

زان رطوبـت  يـ  را كـه م ييهاگر نخست ساليان ديبه ب .  استفاده شده است   ي به گردش  يطي از روش مح   ين بررس يدر ا 
 ين رطوبـت بـاال    يانگي با م  يوزهاسپس ر .  شد ييافته است، شناسا  يش  يا توأما افزا  ي ماالر يماريان به ب  يساالنه و آمار مبتال   

 ي و الگوهـا   يبنـد ن روزهـا طبقـه    يـ ا مربوط به ا   يل و فشار تراز در    ي ارتفاع ژئوپتانس  يها درصد استخراج شد و نقشه     60
 1617 × 647س اسـتاندارد    يسپس دو ماتر  . دي آنها استاندارد گرد   ها ابتدا همه   نقشه يبند طبقه يبرا.  مشخص شد  يگردش
ها وجود ندارد،    درباره تعداد گروه   يادهيچ ا ي ه يبندچون قبل از انجام دسته    .  قرار گرفت  يدوسيل اقل  محاسبه فواص  يمبنا

ن صورت تمام نقاط تك تـك بـا هـم           يدر ا . رسدي به نظر م   يها عمل  گروه يبند دسته ي برا ي مكان يال خوشه يانجام تحل 

                                                 
1 http://www.cdc.noaa.gov 
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گر يكـد ي بـا    ي آنها بر حسب درجه همانند     يپس تمام گر آشكار شود و س    يكدي آنها با    يشوند تا درجه همانند   يسه م يمقا
 ي اصـل  يب چهـار الگـو    ين ترت يبه ا . دهند مشخص شود  يك الگو را نشان م    ي همانند كه    شوند تا نقاط با فشار    يخوشه م 

 روز اوج بـارش و      ي بـرا  ينقـشه وزش رطـوبت     سـپس . ل به دسـت آمـد     ي ارتفاع ژئوپتانس  يا و چهار الگو   يفشار تراز در  
  .شدم يرطوبت ترس

  نتايج و بحث .۴
 يباشد، برايا مي ماالريماريوع بي بروز و ش  ي الزم برا  يطيط مح ياز شرا % 60 ينكه وجود رطوبت باال   يبا توجه با ا   

 60شتر از يـ  روز با رطوبـت ب 1858ستگاه چابهار ي كه در ا   ،استخراج شد % 60 ي با رطوبت باال   يستگاه مزبور روزها  يا
د و بـا توجـه بـه آمـار          يـ محاسبه گرد ) رطوبت روز (در هر سال    % 60 ياال ب يسپس جمع نم نسب   . درصد موجود بود  

سه با  ي در مقا  يزان نم نسب  ي و هم م   يماريان به ب  ي كه هم آمار مبتال    ييها  ار بود، سال  يا كه در اخت   يان به ماالر  يساالنه مبتال 
 يبررسـ ) 1991-2010 (ي دوره آمـار   يم نمـودار طـ    ي بـا ترسـ    يمـار يرونـد ب  . ش داشته، انتخاب شـد    يسال قبل افزا  

 . شد

  و محاسبه رطوبت روزيماريان به بيتعداد ساالنه مبتال 1جدول 

 رطوبت روز سال
ان به يتعداد مبتال

 يماريب
 رطوبت روز سال

ان به يتعداد مبتال
 يماريب

1991 8183 10555 2001 8150 1964 

1992 8426 11291 2002 8521 1956 

1993 8048 7349 2003 8544 5339 

1994 8341 9086 2004 8254 2246 

1995 8666 11541 2005 8476 2501 

1996 8277 3980 2006 8082 1521 

1997 8574 6024 2007 8450 2508 

1998 8714 3899 2008 7435 2400 

1999 8166 2444 2009 7508 1200 

2000 8225 1582 2010 7787 1148 

 



 25                                     ...تشديد بيماري  دري موسمامانهنقش س                                           دومسال

 

  
  

  )1991 -2010 (ي دوره آماريستگاه چابهار طيا و رطوبت ساالنه در اي ماالريمارينمودار روند ب 2شكل 
 

 يمـار ي بودن روند ب   ي رغم كاهش  يمشخص شد كه عل    ) 1991-2010 (ي دوره آمار  ي روند رطوبت ط   ي با رسم منحن  
ن ي بييها يخوان هم) ا حاصل شده استي ماالريرماينه كنترل بي قابل توجه در زميها شرفتيپل يكه به دل(ر ي اخيها در سال

ش ي كـه رطوبـت افـزا      ييهـا    كه در سـال    يشود؛ به طور    يده م يا د ي ماالر يماريان به ب  يش آمار مبتال  يش رطوبت و افزا   يافزا
در مـشخص اسـت   ) 2( همان طور كه در شكل .دهد يش نشان ميز افزاي ن يماريان به ب  ي داشته است، آمار مبتال    يريچشمگ
ا ي ماالر يماريان به ب  ي و آمار مبتال   ي رطوبت نسب  2007 و   2005،  2003،  1997،  1995 يها  سال) 1991-2010( يآماردوره  

  .دهد يش نشان ميتوأماً افزا

  چابهار ستگاهيا رطوبت و بارش زانيم با يبيمار بروز موارد زانيم نيب يهمبستگ ليتحل

 ها آزمون شد انهي مي برابري ناپارامتريها له آزموني به وسيماري آمار بشيش رطوبت ساالنه و افزاين افزايافتن رابطه بي يبرا
ش يز افزايا ني ماالريماريان به بي كه با وجود رطوبت باال، آمار مبتالييها بعنوان جامعه و سال% 60 ي با رطوبت بااليها سال

ـ  ي چابهـار رابطـه معنـادار      ستگاهيـ ه در ا  ن دو آزمون مورد استفاده قرار گرفت ك       يبعنوان نمونه در ا   . داشته است  زان يـ ن م ي ب
  . وجود داشتي بهداشتيها  رغم كنترليا علي ماالريماريان به بيآمار مبتالرطوبت و 
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 )1991 -2010 (ي دوره آماريستگاه چابهار طيرطوبت ازان بارش و ي با ميزان موارد بروز بيمارين مي بيل همبستگيتحل 2جدول

 

P-Value مقدار  Median دتعدا Variable 

 C1 7 6960 026/0 لكاكسونيو

 C1 7 6024 0625/0 عالمت

  ليژئوپتانس ارتفاع يالگوهها و ايدر تراز فشار يالگوها

 وجـود نـدارد كـه       يطـ ي مح دهيچ پد يه.  دانست يطي مح يهادهي از عوامل كنترل پد    يكيتوان  ي را م  ي گردش جو  يالگوها
 ي الگوهـا  ، مطالعـه  يطيط مح ي شرا ينيش ب ين و پ  ييجه، تنها راه تب   يدر نت .  نباشد جاد آن يع فشار، عامل ا   ي خاص از توز   ييالگو
ج حاصـل از    يبا توجـه بـه نتـا      . )201: 1381،يجانيعل( جو است  ين و سطوح باال   ي فشار در سطح زم    يهاستميا س ي يگردش
ـال آن    شي كـه افـزا  ييها ط حاكم بر منطقه مورد مطالعه در سال     يل شرا ي فوق و به منظور تحل     يها  آزمون  رطوبـت و بـه دنب
 درصد موجود بـوده     60 ي باال ين رطوبت نسب  يانگي كه م  يي روزها ي وجود داشته است، برا    يماريان به ب  يش آمار مبتال  يافزا

 120 تـا  0 و ي شـمال 80 تا  0ا محدوده   ي فشار تراز در   يها هكتوپاسكال و داده   850ل سطح   ي ارتفاع ژئوپتانس  يهااست، داده 
 1617×648ش يـ هـا در آرا ن دادهيـ ا.  استخراج و پردازش شد NCARيهادادهگاه ي از پا5/2×5/2 ينك مكاي با تفكيشرق

 فشار تراز   ي اصل يل و چهار الگو   ي ارتفاع ژئوپتانس  ي اصل ي، چهار الگو  يال خوشه ي تحل يند سلسله مراتب  يك فرا يجاد و با    يا
 Gradsاستفاده از نرم افزار ن با يهمچن. ل شديتبد ه نقشهافزار سرفر بس بارها به كمك نرميسپس ماتر.  شدندييا شناسايدر

  .م شدي روز اوج بارش و رطوبت ترسي براينقشه وزش رطوبت

  

  دارنماي الگوهاي ارتفاع سطح دريا  3شكل
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  هكتوپاسكال 850 ل يدارنماي الگوهاي ارتفاع ژئوپتانس 4شكل

  

 

1ه  هكتوپاسكال شمار50 8تراز  ي گردشيالگو 5شكل
  Aا نوعي تراز دري گردشيالگو 6 شكل   

  

ن الگو فقط در ژوئن مشاهده يا. ده شده استي روز د648 روز از 50در 1 هكتوپاسكال شماره 850 تراز ي گردشيالگو
 ير دو عامل ارتفـاع و پـشته بادهـا         يا، كه تحت تأث   يمالي ه يك پرفشار رو  ين الگو استقرار    يت ا ين خصوص يترمهم. شوديم

انوس يـ ده شده است و با پرفـشار اق       ي كش ي جنوب غرب  يت شده و پربند آن به نواح      ي كه در شمال آن قرار گرفته، تقو       يغرب
  .ت كرده استين پرفشار را به نوبه خود تقوين قرار دارد گره خورده و ايريهند و جنوب عربستان كه در ارتفاعات ز

 ير ايـن الگـو    يدر تـصو  .  و فقط در ژوئن مشاهده شـده اسـت         648 روز از    64 نيز در  Aا نوع   ي تراز در  ي گردش يگوال
 بـر   يكـ ي كه سه مركز كم فـشار        يت كم فشار است به طور     ين، وضع ي فشار در سطح زم    ي غالب پراكندگ  ي، الگو يگردش
 مزبور در يفروبارها. ل شرق هند استقرار دارد مرز پاكستان و هند و كانون سوم در شماي بر رويگريج فارس، دي خليرو

 اسـت كـه بـه       ي حـاره ا   ييـ گردد كه همان منطقـه همگرا     يل م ي از فروبار تشك   يره ا يوسته و زنج  ي از تابستان بهم پ    يمواقع
  . باال منتقل شده استيهاعرض
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  Bا نوعي تراز دري گردشيالگو 8 شكل    2 هكتوپاسكال شماره 850 تراز ي گردشيالگو 7شكل
شتر يـ ه ب يـ  آن در ژوئ   يده شده است و فراوان    ي روز د  648 روز از    348 در   2 هكتوپاسكال شماره    850 تراز   ي گردش ي  الگو

ك هسته  ين الگو   يدر ا . دهدي پاسكال نشان م   850ح  ش مراكز فشار را در منطقه مطالعه در سط        يت آرا ين الگو وضع  يا .است
 ي درجه شرق  70 وطول   ي درجه شمال  33ل و عرض    ي ژئوپتانس 1440كم فشار در شرق كشور و در مركز پاكستان با ارتفاع            

 و ران شـده يـ  آن از غرب وارد ايهازبانه.  پاكستان را تحت نفوذ خود دارديبا تماميفشار تقر ن هسته كم  يا. بسته شده است  
  .افته استي از كشور گسترش يعيدر سطح وس

در . ه در منطقه حاكم است    ي مشاهده شده است و غالبا ژوئن و ژوئ        648 روز از    273 در Bا نوع   ي تراز در  ي گردش يالگو
 ي مشهود است؛ به طـور     يران بسته شده به خوب    ي هندوستان و پاكستان و ا     ي كه بر رو   ييز كم فشارها  ين ي گردش يالگو اين

ج فارس بسته شـده  ي خليران و پاكستان و بر روي هكتوپاسكال بر مرز هند و پاكستان، ا     998ركز كم فشار با كانون      كه سه م  
 مستقر در ي حرارتي كم فشارهايبر رو. باشديفشار من سامانه كمي ايالي كه جنوب شرق كشور تحت استياست به طور

 يران داشته و نفوذ هواي اي در روين پر فشار مركز بسته اي ا. وجود دارديمنطقه جنوب كشور اثرات پرفشار جنب حاره ا
 يني تبت بسته شده است كه عقب نشيستم پرفشار هم بر رويك سي. ن پرفشار اتفاق افتاده استير اي در زيمرطوب موسم

ـ  يهـا انيـ ر جر ير مس ييشود پرفشار تبت در تغ    يران و پاكستان م   ي ا يشتر كم فشار بر رو    ين پرفشار سبب نفوذ ب    يا  بـه   ي غرب
  .  مؤثر بوده استي شماليهاسمت عرض

   
 

  Cا نوع ي تراز دري گردشيالگو 10  شكل    3 هكتوپاسكال شماره 850 تراز ي گردشيالگو 9شكل
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ه يـ ن الگو در ژوئـن و ژوئ      يا. ده شده است  ي روز د  648 روز از    160ر د 3 هكتوپاسكال شماره    850 تراز   ي گردش يالگو
-ن كـم  يـ  ا ي هكتوپاسكال 1410انگر استقرار مركز    ين الگو ب  ي هكتوپاسكال ا  850 تراز   يهاارتفاعش هم يآرا. شوديمشاهده م 

 را پوشانده و منجر به  از كشوريميش از نيبا بي از آن به سمت غرب كه تقريده شدن ترافيارتفاع در محدوده پاكستان و كش
  .دار در منطقه مورد مطالعه شده استيط ناپايت شرايحاكم

 ي پاكستان و هندوستان كه به فرو بار پاكستان معروف است، در رو            ي در فصل تابستان بر رو     ياستقرار كم فشار حرارت   
  .بداي ي گسترش مي منطبق شده و تا ارتفاع قابل توجهي حاره اييدره گنگ با كمربند همگرا

ه و  يبيشترين فراواني اين الگو در ژوئ     .  در منطقه مستقر بوده است     648 روز از    185 در   Cا نوع   ي تراز در  ي گردش يالگو
  .اوت مشاهده شده است

 پاكستان و هسته ي بر رو  ي در گنگ، هسته كم فشار بعد      يكيشود كه    ديده مي  يافشار سه هسته  ك كم ي يدر اين الگو  
 از كـم  يا هكتوپاسكال است، زبانه1000ن كم فشار يفشار هوا در كانون ا. افته استيستقرار  ج فارس ا  يسوم در جنوب خل   

 بزرگ بـوده كـه در       يستم واچرخند يك س يپرفشار تبت هم بعنوان     . ده شده است  ي منطقه مورد مطالعه كش    يفشارها بر رو  
 بـه  ي و گسترش چرخند موسـم     ييدر جابجا ) رو به غرب  (ن حركت   ي به سمت غرب دارد، ا     ي خود حركت  ييه استوا يحاش
  . داردي باختر اثر فوق العاده ايسو

                     

  Dنوعا ي تراز دري گردشيالگو 12  شكل   4 هكتوپاسكال شماره 850 تراز ي گردشيالگو 11شكل 
ن الگو اكثرا در اوت مشاهده يا. ده شده استي روز د648 روز از    89 در 4 هكتوپاسكال شماره    850 تراز   ي گردش يالگو

ن كم ي در گنگ مستقر شده و فشار در كانون ايكيدو مركز كم فشار كه ن الگو نيز استقرار يت اين خصوصيترمهم. شوديم
هـسته كـم   .  اسـت ي درجه شمال25 و عرض ي درجه شرق80 آن طول   ييايگاه جغراف يهكتوپاسكال است، جا   1480فشار  

 درجه 70 هكتوپاسكال است و در طول 1480ن كم فشار ي پاكستان مستقر است و فشار هوا در كانون اي بر رويفشار بعد
ف شده و فقـط     يران شده است به شدت ضع     يد ا فشار كه وار  ن كم ي از ا  يازبانه.  قرار دارد  ي درجه شمال  35 و عرض    يشرق

  . از جنوب شرق كشور نفوذ كرده استيدر سطح كوچك
ـته اسـت               648 از   128 در روز    Dا نوع   ي تراز سطح در   ي گردش يالگو ـتقرار داش .  روز و غالبا در ماه اوت در منطقـه اس

 كـشور   ي جنوب يها به بخش  يسمفشار مو  كم يها و نفوذ زبانه   يشرويف پ ين معرف تضع  ي سطح زم  يپراكنش هم فشارها  
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-ج فارس به صورت سلول بـسته در       يفشار بر فراز خل   ك مركز كم  يز  ي ن ي گردش ين الگو يدر ا . باشديژه جنوب شرق م   يبو

با يكي شدن كم فشارهاي محلي جنـوب شـرق كـشور و     . باشديهكتوپاسكال م 1004ن سلول   يآمده است، فشار هوا در ا     
  .  ها شكل گرفته است كه توسط آن انتقال رطوبت ميسر مي شودي وسيع از كم فشارسيستم كم فشار پاكستان، منطقه ا

 موجود با حداكثر رطوبت و يان روزهاي مونسون، از ميهاستمير ورود رطوبت به منطقه توسط سي نشان دادن مسيبرا
ا ي تراز در  ي گردش يالگو و   3 هكتوپاسكال شماره  850 تراز ي گردش يك دوره شش روزه، مربوط به الگو      يبارش، روز اوج    

  . م شدي آن ترسي، انتخاب و نقشه وزش رطوبتAنوع 

  
 

  21/7/1995 هكتوپاسكال روز 850تراز يوزش رطوبت 13شكل
  

 يايـ در توسـط    ي موسـم  يها بارش يه رطوبت يژه تغذ ي هكتوپاسكال نشان دهنده نقش و     850 تراز   ينقشه وزش رطوبت  
 عـرب شـكل گرفتـه كـه     يايـ  دري بر روي رطوبتييك همگراين تراز   يدر ا . باشديح بنگال م  ي عمان و خل   يايعرب و در  

 يه رطـوبت  يـ ن مسأله سبب تغذ   يب كرده، ا  يج بنگال ترك  ي خل يا را با رطوبت موجود بر رو      ين در ي ا يرطوبت موجود بر رو   
 هند و درياي عرب را در درون چرخش سيكلوني كـم فـشار               رطوبت اقيانوس  يم موسم يكم فشار عظ  . شوديدوچندان م 

 غربي از طريـق پاكـستان بـه         -ها با جهت شرقي   هاي هيماليا و به موازات اين كوه      پاكستان، از طريق دامنه هاي جنوبي كوه      
 بعـد از    .شـود ين م ين تأم يرياز بارش در تروپوسفر ز    ين گونه رطوبت مورد ن    يرساند و به ا   منطقه جنوب شرق كشور ما مي     

شود كه كم فشارهاي سطح زميني به اندازه اي         نفوذ رطوبت به منطقه، شرايط صعود هوا، تراكم و بارش هنگامي فراهم مي            



 31                                     ...تشديد بيماري  دري موسمامانهنقش س                                           دومسال

 

قدرت يافته باشند كه بتوانند سطح زيرين پرفشار جنب حاره اي مستقر در سطوح مياني جو را به سطوح باالتر منتقل كنند،           
  .ر فشار به سمت غرب حركت نمايندتا جريان هاي مرطوب در زير اين پ

ـار يهـا  كشور، بارشي عرب به مناطق جنوب شرق   ياي عمان و در   يايانتقال مداوم رطوبت در     يانيـ د دهـه پا ي شـد ي رگب
  .ده استيرا موجب گرد1995 سال يجوال

   يريگجهينت .۵

-ي نـشان مـ    يد كاهش  به لحاظ موارد گزارش شده رون      1991-2010 يها سال يا در ايران ط   يت ماالر ي وضع يبطور كل 
مورد در  1148 به   1991 مورد در سال     10555در شهرستان چابهار نيز روند بيماري نزولي بوده است؛ به طوري كه از              . دهد
ـتان چابهـار يـك همبـستگي مثبـت و                    .  رسيده است  2010سال   بين موارد ساالنه بروز بيماري و رطوبت ساالنه در شهرس

  .رد وجود دا05/0معنادار در سطح آلفاي 
 در منطقـه مـورد مطالعـه    1991-2010هاي الگوهاي فشار نشان داد تمامي رخدادهاي بارشي دوره آماري بررسي نقشه 

  . باشند ميCا نوعي تراز دري گردشي و الگو3 هكتوپاسكال شماره 850 ترازي گردشيداراي الگو
- كم ي و گسترش غرب سو    يريگن با شكل  راي تابستانه جنوب شرق ا    يها مزبور نشان داد كه وقوع بارش      ي الگوها يبررس

ان بـه  ي كه آمار مبتالييها ساليدر تمام. باشدي عرب در ارتباط م  ياي وقوع آنها در منطقه در     ي هند و فراوان   ي موسم يفشار
 قـرار دارد كـه      يستم كم فشار قو   يك س يطره  يش داشته است، منطقه مورد مطالعه تحت س       ي نسبت به سال قبل افزا     يماريب

 الگوها سه هسته كم     يدر تمام . ده شده است  ي از آن به شرق و غرب كش       ييها پاكستان مستقر است و زبانه     يبر رو مركز آن   
 (ج فارس وجود داردي خليك كم فشار هم بر روي پاكستان و اغلب ي بر رويگري دره گنگ، دي مستقر بر رويكيفشار 

  ).9,10اشكال 
ـتان بـا     ياي عرب و در   ياياد كه رطوبت در    نفوذ رطوبت به منطقه نشان د      يها كانون ي بررس  عمان بعـد از گـذر از هندوس

ـته كـوه  يه جنوبيك چرخش بزرگ از حاش    يب شده و در     يج بنگال ترك  ي خل يرطوبت موجود بر رو    ا بـه  يـ مالي هيهـا  رش
  ).13شكل (شوديده ميسمت غرب و منطقه مورد مطالعه كش

د بروز بيماري و هم از نظر رطوبت ساالنه باالترين آمـار را در دوره               به لحاظ موار   1995هاي مورد مطالعه سال     در بين سال  
ا بـودن   يـ ت پشه آنوفل و مه    يمار و فرد حساس، فعال    يا با حضور ب   ي ماالر يماري كه ب  يياز آنجا .  داراست 1995 -2010آماري
نـه  يژه انتقـال، زم يـ ط ويراك منطقـه و فـراهم شـدن شـ    ي در يماريابد با استقرار ب ي يك منطقه استقرار م   يط انتقال، در    يشرا

ط ي شـرا ي، تمـام ي جـو يها زشيامد آن ريستم مونسون در منطقه و پيبا استقرار س. ديآ يز فراهم ميت آن نيگسترش و فعال  
 و آبگيـري    ي پست و بـاتالق    يها  ني زم يري رشد و انتشار پشه آنوفل اعم از كاهش درجه حرارت و آبگ            ي الزم برا  يطيمح

شود و فراهم مي) هاي تابستانه ساخته شده است كه توسط مردم منطقه براي جمع آوري بارش       هاي وسيعي چاله(ها  هوتك
ان بـه   يـ ش آمار مبتال  يافزا. شود  ياد وفور ناقل فراهم م    يجه ازد ي گسترده در منطقه و در نت      ي الرو يهاتيجاد ژ يبه دنبال آن ا   
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-زش محسوس و افزايش رطوبت شده است، مـي         در منطقه منجر به ري     ي قو يستم موسم يك س ي كه   ييها   در سال  يماريب

  .باشد ن مطلب يد ايتواند مؤ
 كشور پاكستان را    ياي ماالر ير منف يژه تأث يجوار به و     هم يز كشورها يا خ ي در مناطق ماالر   يماريد ب يش شد ين افزا يهمچن

نـه كنتـرل    ي در زم  يبل تـوجه   قا يها  شرفتير پ ي دهه اخ  يا ط ي برنامه كنترل ماالر   يبا توجه به اجرا   . د از ذهن دور داشت    ينبا
-2010( مـورد مطالعـه      ين منطقه در طول دوره آمار     يان در ا  يا حاصل شده است و سبب شده كه آمار مبتال         ي ماالر يماريب

 يماري در منطقه حاكم بوده است، آمار بي قويستم موسمي كه سييها در سال.  داشته باشديري چشمگيروند كاهش) 1991
 برگـسترش و    يستم موسـم  يـ ر س يدهد كه نـشان از تـأث        يش نشان م  يط وجود نداشته، افزا   يشران  ي كه ا  ييها  نسبت به سال  

  .ستان و بلوچستان دارديا در منطقه جنوب استان سي ماالريماريوع بيش شيافزا
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