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Abstract 
 

Background and purpose: Ticks, as ectoparasites, biological vectors and reservoirs of various 
diseases, are involved in transmission of pathogens to humans and animals. This research aimed at modeling 
the probability of tick vectors presence in Ahvaz, Hamidiyeh, Bavy, and Karoon in southwest of Iran. 

Materials and methods: To perform the modeling, eight criteria (slope, elevation, soil texture, 
land use, land cover, temperature, humidity, and rainfall) that strongly affect the distribution of ticks were 
selected. After pairwise comparisons, Super Decision Software was used to determine the significance of 
each criteria and the weight of sub-criteria was calculated using Expert Choice11. Weighted maps were 
obtained based on the effect of sub-criteria weights on maps. The final map of the probability of tick 
vectors presence was prepared based on the weight effect of each criteria in the weighted maps. 

Results: Average relative humidity (0.252), average rainfall (0.179), and land cover (0.151) were 
found to have the greatest effect on the probability of tick presence. Also, the highest probability of tick 
presence was seen in following cities and rural districts: Ahvaz, Hamidiyeh, Karoon, Bavy, Meshrahat, 
Karkheh, Qaleh Chenan, and Anafcheh. 

Conclusion: In current modelling, considering ecological, topographic, and climatic factors, the 
probability of the presence of vectors of Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) virus was seen to 
be very high in two rural districts, including Mashrahat (Ahvaz) and Karkheh (Hamidiyeh). 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــــزشـــوم پـــلــشـــگاه عــه دانــــلــمج
  )56- 66(   1400سال    فروردین   195سی و یکم   شماره دوره 

  57       1400، فروردین  195، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                دوره سی و یکم             

 پژوهشی

  يدر مدلساز ییایاطالعات جغراف ستمیشبکه و س لیتحل ندیکاربرد فرا
کنگو: - مهیکرخونریزي دهنده ناقل تب  ياحتمال وجود کنه ها

 يکارون و باو ه،یدیاهواز، حم يها در شهرستان يمطالعه مورد
  

       1فرد یالهام جهان
      2ییفاطمه رجا

       3يرینص نیحس
       4نجات يدیحم نیحس

  5زاده انیریبابک وز
  چکیده

مختلــف در انتقــال عوامــل  يهــايماریو مخازن ب کیولوژیب نیناقل ،یخارج يهاها به عنوان انگلکنه و هدف: سابقه
اهواز،  يهاناقل در شهرستان يهااحتمال وجود کنه يساز مطالعه، مدل نینقش دارند. هدف ا واناتیزا به انسان و حيماریب

  .استون وکار يباو ه،یدیحم
دما، رطوبت و  ،یپوشش اراض ،یاراض يارتفاع، بافت خاك، کاربر ب،یش اریمع 8 ي،جهت مدلساز ها:مواد و روش

توســط  یزوجــ ســهیجــداول مقا لیــها دارند، انتخاب شدند و پــس از تکمکنه یرا در پراکندگ ریتاث نیترشیکه ب یبارندگ
مربوط  هیپا يهاشدند. نقشه زیآنال Super Decisionافزارا استفاده از نرمب ارهایهر کدام از مع تیاهم نییتع يبرا ن،یمتخصص

وزن  ریبراســاس تــاث یوزنــ يهــا. نقشــهدشــمحاسبه  Expert Choice11افزار با نرم ارهایمع ریشده و وزن ز میترس اریمع 8به 
در  ارهــایوزن هــر کــدام از مع ریتــاثتفاده از ها، با اســاحتمال وجود کنه ییدست آمد. نقشه نهاهب هیپا يهادر نقشه ارهایرمعیز

  .دش هیته یوزن يهانقشه
 يهــابــا وزن یاهیــو پوشــش گ یبارنــدگ نیانگیم ،یرطوبت نسب نیانگیم يارهایمع بیترتهب نیبراساس نظر متخصص ها:یافته

 اهواز، يهااحتمال در شهرستان نیترشیب نیها دارند. همچنرا در احتمال وجود کنه ریتاث نیترشیب 151/0و  179/0،  252/0
  باشد.یکرخه، قلعه چنعان و عنافچه م ات،مشرح يهادر دهستان بیبه ترت يکارون و باو ه،یدیحم

باشــد، احتمــال وجــود یمــ ییو آب و هوا کیتوپوگراف ک،یعوامل اکولوژ ریبر اساس نقشه حاضر که از تاث استنتاج:
  است. ادیز یلی) خهیدیو کرخه (حم مشرحات (اهواز) يهاکنگو در دهستان -مهیناقل تب کر يهاکنه

  
  کنگو-مهیکردهنده خونریزيتب  ،ییایاطالعات جغراف ستمیشبکه، س لیتحل ندیسخت، فرآ يهاکنه واژه هاي کلیدي:

  

  مقدمه
خــانواده سه هستند که به  يخونخوار انیها بندپاکنه

ــــده ( ــــده (Argasidaeآرگازی ) و Ixodidae)، ایگزودی
 یطــور کلــهتعلــق دارنــد. بــ Nuttalliellidae)( یلیدهنوتال
  تنها یک شده است که  ییخانواده شناساسه گونه از 896

  
  :elham.jahani56@gmail.com E-mail          شاپور اهواز يجند یدانشگاه علوم پزشک :اهواز -الهام جهانی فرد مولف مسئول:

  رانیشاپور اهواز، اهواز، ا يجند یفارس، دانشگاه علوم پزشک جیخل يریگرمس و یعفون يها يماریب قاتیمرکز تحق ار،یاستاد .1
  رانیشاپور اهواز، اهواز، ا يجند یفارس، دانشگاه علوم پزشک جیخل يریو گرمس یعفون يها يماریب قاتیمرکز تحق ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یارشد حشره شناس یکارشناس. 2
  رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ا،یدانشکده جغراف ،يشهر يزیو برنامه ر ایجغراف يدکترا. 3
  رانی، ا، اهوازاهواز چمران دیدانشگاه شه ،یدانشکده دامپزشک ،يولوژیاستاد، گروه پاتوب .4
 رانیشاپور اهواز، اهواز، ا يجند یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یاستاد، گروه حشره شناس .5
 : 7/10/1399تاریخ تصویب :              23/6/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            16/6/1399 تاریخ دریافت  
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  ییایاطالعات جغراف و شبکه لیتحل ندیفرا
 

  1400، فروردین  195دوره سی و یکم، شماره                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                               58

 امــا در ایــران .)1(باشــدگونه مربوط به خانواده نوتالیلیده مــی
گونه از دو خانواده آرگازیده و ایگزودیده گــزارش  26

 زبــان،یم يرو یطوالن هیغذت لیها به دلکنه .)2(شده است
مثــل و  دیــمهره دار متعدد، قــدرت تول يهازبانیداشتن م

 سخت سازگار شــوند طیطول عمر باال قادر هستند که با شرا
 یزا معرفــيمــاریاز عوامل ب يادیو به عنوان ناقل تعداد ز

 يزیشامل تب خــونر هايماریاز ب یعیوس فیط .)3(شوند
 تــب وز،یشــیارل و،ی، آناپالسموز، تب ککنگو- مهیدهنده کر

هــا توســط کنــه میــو ال وزیــلریت وز،یزی، بــاياراجعه کنه
 يادیز ياقتصاد يضررها نیعالوه بر ا .)4(ابدییانتقال م

و از دســت دادن وزن  ریکاهش ش قیاز طر يدر دامپرور
 کنگــو - مهیدهنده کريزیخونر تب .)5(دکننیم جادیها ادام

 يماریب نیعامل ا .)6(باشدیدار محاد تب یروسیو يماریب
 .)7(باشــدیم Bunyaviridae خانواده و Nairovirus ازجنس

 یمختلف يهاکنگو، گونه-مهیتب کر روسیو یاقل اصلن
 گزودس،یجنس ا يهااما کنه .)4(باشدیم الومایاز جنس ه

تواننــد یمــ زیــســفالوس و درماســنتور ن یپــیر لــوس،یبوف
هــاي هیالومــا آنــاتولیکوم، کنه .)7(را انتقال دهند يماریب

ریپی سفالوس سنگوئینوس، هیالوما اگزکاواتوم، هیالوما 
آسیاتیکوم، همافیزالیس ســولکاتا، هیالومــا اســکوپنس از 

رجــایی و همکــاران  .)8(اندوزستان گزارش شدهاستان خ
، هیالومــا مارژینــاتوم، هیالومــا آنــاتولیکوم، 1397در سال 

 سفالوس بورسا، ریپی سفالوس سنگوئینوس و بوفیلــويریپی
الزم بــه ذکــر  .)9(آنوالتوس را از اهواز گــزارش کردنــد

 کوم،یآناتول الومایه ناتوم،یمارژ الومایه يهاکنهاست که 
ســفالوس یپــیو ر کومیاتیآســ الومایه ،يدرومدار الومایه

 يمــاریب نیا الگونه مهم در انتق 5به عنوان  نوسیسنگوئ
  .)4(اندشناخته شده یروسیآربوو
منتقلــه توســط  يهايماریب یحضور و پراکندگ نیب

منطقــه ارتبــاط وجــود  کیــهــا در کنــه یها و فراوانکنه
اثــر  یدما و بارندگ يمانند الگو یمیاقل طیشرا .)10(دارد
 راتییــتغ نیــها دارند که اکنه يبقا زانیم يرو یمیمستق

 نیمنتقلــه توســط نــاقل يهاپاتوژن وعیش يتواند بر رویم
الزم به ذکــر اســت کــه حضــور، بقــا و  .)11(گذارد ریتاث

آب و  ییایــجغراف طیهــا بــه شــراکنه تیجمع یپراکندگ
از  اســتفاده .)12(دارد یبســتگ زبانیم یو پراکندگ ییهوا

و  يمــاریبهنگــام ب ،کشفینیبشیپ ينوین برا يهاروش
 ریــنظ انیبنــدپا لهیوســه منتقله بــ يهايماریاز ب يریشگیپ
 يهایدمیآن در حد اپ شیعلت روند رو به افزاه ب وزیشمانیل

ســنجش از  يتکنولــوژ رایاست. اخ يکامال ضرور عیوس
 يهــايمــاریخطــر ب یابیــرا در ارز یدرخشــان جینتا ،دور
 یمکــان يهــااسیــگونــاگون در مق نیتوســط نــاقل همنتقل

 کننــدهجادیا ياجزا نیارتباط ب .)13(مختلف نشان داده است
بــا  یطــیمح يرهایو متغ زبانیمانند ناقل،انگل و م يماریب

اطالعــات  ســتمیس یمکــان زیآنــال يهــاتیــاستفاده از قابل
ــجغراف ــ و )14(ییای ــترک نیهمچن ــتمیس بی ــات  س اطالع
گــزارش  )15(ارهیــچند مع يهايریگمیصمو ت ییایجغراف

 ســتمیس کیــ ییایــاطالعــات جغراف ســتمیس .شده اســت
، ادغــام، پــرس و يســازرهیــاست که امکان ذخ ياانهیرا

هــا را بــا اســتفاده از داده لیــو تحل هیــو تجز شیجو، نما
 نیکند. ارتباط بــیاطالعات در مورد مکان داده فراهم م

ناقــل،  یو پراکنــدگ یماننــد فراوانــ يمــاریعوامل خطر ب
با استفاده ی را می توان طیمح يرهایو متغ بانزیمخزن و م

اطالعــات  ســتمیو س یمکــان لیــو تحل هیــتجز تیــاز قابل
  .)16(یی تعیین کردایجغراف

 يریگمیتصم هايکیازتکن یکیشبکه،  لیتحل ندیفرا
از  يادهیــچیو پ افتــهی میچند شاخصه و در واقع مدل تعم

 لیــتحل يمدل برا نیاست. ا یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا
 تیــرود و قابلیکــار مــبــه يبنــدو در رتبــه يریگمیتصم

 در تعداد يریپذها و انعطافو قضاوت يمحاسبه سازگار
  .)17(دقضاوت را دار يارهایسطوح مع

ــا ــیمح يفاکتوره ــوژی ،یط ــوگراف یکاکول  یو توپ
 گذارند، ریمنطقه تاث کیکنه در  کیبر حضور  توانندیم

 هــايمــاریب نیتوانند بر انتشار ناقلیعوامل م نیا نیهمچن
 ریمنتقلــه توســط آنــان تــاث هــاييمــاربی و هــاماننــد کنــه

 یطــیو عوامل مح یکیاکولوژ هاياز فاکتور .)18(دگذار
 يرفتار راتییتغ ،کشاورزي توسعه هاکنه رموثر بر حضو

هــم، دمــا،  یکــیدر نزد زبــانیانســان، حضــور مخــزن و م
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  و همکاران فرد یالهام جهان     
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 پژوهشی

 عوامــل بــر حضــور، نیــکه ا باشدیو رطوبت م یبارندگ
  .)11،16(دگذاریم ریتاث زین يماریعامل ب تیگسترش، فعال

ــتان  در ــتان خوزس ــالیاس ــوارد احتم ــین م ــن  از ب ای
درصــد  3/64و  ییمناطق روســتا در درصد 7/35بیماري، 

 5، 2003گــزارش گردیــد و در ســال  يمنــاطق شــهر در
پــس از آن  .)6(مورد مرگ ناشی از این بیماري ثبت شــد

 يهــاروند روبــه کــاهش داشــته اســت و در ســال يماریب
بــر ابــتال  یمبن یدر استان خوزستان گزارش 2007و 2008

 2، تعــداد 2010و در ســال  )7(وجود ندارد يماریب نیبه ا
در اثر تماس با گوشــت  2015در سال  تیدر نها و )7(نفر

در ســال  .)6(مبتال شــده اســت يماریب نینفر به ا 1آلوده، 
ــاریب نیــمــورد از ا 3،  2016 هــا در اســتان از قصــاب يم

 هــايراه نکــه،یتوجــه بــه ا بــا .)19(شدخوزستان گزارش 
 ،یشــگاهیآزما هــايتست قیاز طر يماریب نیا صیتشخ

و  )6(زمان بر بــوده اریبس یسنجش مولکول ایو  يسرولوژ
در  یفراوانــ هايلذا چالش ،)20(باشدمقرون به صرفه نمی

مطالعــه  نیــکنگو وجود دارد. هدف ا-مهیکنترل تب کر
  ناقــل بــالقوه تــب  هــايکنــهاحتمــال وجــود  یابیــمکــان 

 ستمیشبکه و س لیتحل ندیکنگو با استفاده از فرا- مهیکر
باشــد یاستان مــ نیاز ا هاییدر شهر ییایاطالعات جغراف

 نیمســئول اریــرا در اخت ياطالعات ارزشمند تواندیکه م
نســبت بــه  يمــاریقرار دهد تا در هنگــام بــروز ب یبهداشت

 رهیزنج یاصل ياز اجزا یکیعنوان ناقل به هايکنترل کنه
  .ندیکنگو در زمان مناسب اقدام نما-مهیتب کر يماریب

  

  هامواد و روش
  لعهمنطقه مورد مطا

است،  رانیا یدر جنوب غرب یاستان خوزستان استان
که از شمال به لرستان، از شــرق بــه اســتان چهارمحــال و 

بــه  یاز جنــوب شــرق الم،یــبــه ا یاز شمال غرب ،ياریبخت
 فارس جیاز جنوب به بوشهر و خل راحمد،یو بو هیلویکهگ

 شهرســتان .)21(شودیو از غرب به کشور عراق محدود م
 ییایــجغراف تیدر مرکز استان خوزستان و در موقعاهواز 

 یشرق قهیدق 1درجه و  48و  یشمال قهیدق 46درجه و  31

 متــر از ســطح 12خوزستان و با ارتفــاع  ياو در بخش جلگه
 يهــااز شهرستان یکیکارون  است. شهرستان واقع شده ایدر

 کوتشــهر تیــبا مرکز رانیا یخوزستان درجنوب غرباستان 
 قهیدق 16و  درجه 31 ییایجغراف تیوده و در موقععبداهللا ب

 قرار دارد. شهرستان یشرق قهیدق 21درجه و  48و  یشمال
در شرق شهرستان اهواز وجود دارد و از دو بخــش  يباو

 ییایــجغراف تیــاست. موقع افتهی لیتشک سیو و يمرکز
و  جــهدر 48و  یشمال قهیدق 42درجه و  31شهرستان  نیا

در غــرب  هیــدیحمباشــد. شهرســتان یمــ یشــرق قــهیدق 41
 42درجــه و  31 ییایــجغراف تیــشهرستان اهــواز و در موقع

  .)21(دقرار دار یشرق قهیدق 16درجه و  48و  یشمال قهیدق
  

 زیمورد نظر جهت آنــال يها هیاطالعات و ال يجمع آور
  ArcGIS در نرم افزار

ــردازش ــو ته پ ــال هی ــا در اهی ــه ــاس  نی روش براس
 ،یبارنــدگ زانیــم ،یهوا، رطوبــت نســب يدما يپارامترها

 ارتفــاع  ،یاراضــ يکــاربر ،یاهیــخاك، پوشش گبافت 

 يهــاهیــگرفتــه اســت. الصــورت  1398در ســال  بیشو 
. دیآیبه دست م یمختلف يهاعنصر از داده هر یاطالعات

 درجــه نیانگیــم ،یبارنــدگ نیانگیــاطالعات مربوط بــه م
از  طیمحــ ینســبرطوبــت  نیانگیدماي هوا و م ایحرارت 

شــد، ســپس بــا  هیــاستان خوزســتان ته یسازمان هواشناس
ــروش دروناز اســتفاده  ــوزن یابی ــس  یده ــاس عک براس

هــاي در داده (Inverse Distance Weighting)فاصــله 
 نیانگیــدرجــه حــرارت، م نیانگیــم يهــامورد نظر نقشــه

هــاي . نقشــهدشــآماده  یبارندگ نیانگیو م یرطوبت نسب
ارتفاع و بافــت خــاك  ،یه کاربري اراضمربوط ب یرقوم

شده و بر اساس مناطق مورد مطالعه  هیاستان خوزستان ته
 بر اساس نقشه مــدل ارتفــاع بیش هیال نی. همچندیجدا گرد

 بیضــر ،یاهیــپوشش گ هیال هیته يشد. برا هیته یرقوم
)NDVI (Normalized Difference Vegetation Index  

مــاهواره  TM ریصــوصــورت کــه ت نیــمحاسبه شد، بــه ا
 هیو ال دیگرد زیآنال ENVI لندست با استفاده از نرم افزار

  .جهت ورود به نرم افزار آماده شد یاهیپوشش گ يرستر
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 ســتمیدر س ارهــایرمعیو ز ارهایمع يبرا یسیجداول ماتر هیته
  ها آن زیو آنال یسلسله مراتب لیشبکه و تحل لیتحل

ها سه د کنهاحتمال وجو یبررس يمطالعه برا نیدر ا
در نظــر  ییو آب و هــوا کیاکولوژ ک،یتوپوگراف اریمع

ارتفــاع  اریــرمعیدو ز کیتوپوگراف اریمع يگرفته شد. برا
بافــت  اریــمع ریــســه ز کیــاکولوژ اریــمعبــراي  ب،یو ش

 اریــمع بــراي و یاراضــ يو کاربر یاهیخاك، پوشش گ
درجه  نیانگیم ،یارندگب نیانگیم اریمع ریآب و هوا سه ز

انتخــاب شــد. بــه  یرطوبت نسب نیانگیدما و م ای حرارت
، جــداول  ارهــایمع ریــها و زاریمع نیروابط ب نییمنظور تع

 یســیشــد و جــداول ماتر هیــته یسیماتر یزوج ساتیمقا
و آب  کیــاکولوژ ک،یتوپوگراف يارهایکه بر اساس مع

شــده  میهــا ترســو با توجه به احتمال وجود کنه ییو هوا
 یکنــه شناســ نهیص و فعال در زمبود، توسط افراد متخص

 اریمع کی تیصورت ارجحبه )22(یساعت اسیبراساس مق
 ارزش نییتع يبرا اسیمق نیشد. ا یدهوزن گرید اریبر مع

 9تــا  1از  يعــدد فیــصــورت طه بــ ریــدو متغ نیب ینسب
بــه  9و  3،5،7، 1باشد. الزم به ذکر اســت کــه اعــداد یم

 تیــاهم ،یمعمول تیاهم کسان،ی تیمعادل با اهم بیتتر
باشــد.  یفوق العــاده مــ تیاهم اد،یز اریبس تیاهم ار،یبس

ــرا 8و  6، 4، 2اعــداد  ــ حــاتیترج يب فواصــل فــوق  نیب
 Super Decision افــزاردر نرم ارهایشود. وزن معیاستفاده م

براســاس  زیــن ارهــایرمعیاز ز کیــهر  ي. برادشمشخص 
شــد و بــا  هیــته یسیموردنظر جداول ماتر طقمحدوده منا
 نهیکه در زم یو با توجه به مقاالت یساعت اسیتوجه به مق

 .دیــگرد لیها بود تکمکنه یاثر عوامل مختلف در پراکندگ
 Expert choice افــزاربا استفاده از نرم ارهایمعریسپس وزن ز

در هر  ارهایشد. الزم به ذکراست که جمع وزن مع نییتع
   .باشدیم کیزار معادل با اف رمدو ن

  
ــال ــا اســتفاده از روش تحل يداده هــا و مدلســاز زیآن ــب  لی

  ییایاطالعات جغراف ستمیشبکه و س
 نیانگیــم ،یبارنــدگ نیانگیارتفاع، م ب،یش يهاهیال

و  یاراضــ يدما، بافــت خــاك، کــاربر نیانگیرطوبت، م

که براساس  ییهاو وزن دیگرد يبندطبقه یاهیپوشش گ
بدســت  ارهایرمعیز يبرا یسلسه مراتب لیش تحلرو زیآنال

 يهــاداده شد و نقشه ریمربوطه تاث يهاآمده بود در نقشه
 نقشه احتمال هیشد. جهت ته هیها تههیال ازهر کدام  یوزن

وزن  ،کنگــو-مــهیتــب کر يمــاریبــالقوه ب نیوجــود نــاقل
 زیشناس و آنالکنه نیدست آمده براساس نظر متخصصهب

 يهــا، در نقشــهSuper Decisionافــزارنظرات توسط نرم
 5درك بهتر بــه  يبرا یداده شد. نقشه خروج ریتاث یوزن

 میتقســ ادیــزیلــیو خ ادیــکم، کم، متوسط، زیلیطبقه خ
احتمــال  يمدلســاز اگرامیــ. الزم به ذکر اســت کــه ددش

  .شده است میترس 1 شماره در شکل نیوجود ناقل
  

  
 

 يهــا احتمال وجود کنه يمدلساز يشده برا یمدل طراح :1تصویر شماره
  ییایاطالعات جغراف ستمیشبکه و س لیتحل ندیناقل با استفاده از فرا

  
  یافته ها

ها بــا اســتفاده از وزن آن نییو تع ارهایمع یزوج سهیمقا
 ANP (Analysis Network Process) شــبکه لیتحل ندیفرا
که شامل احتمال وجود  ارهایمع یزوج سهیجداول مقا از

نفر  8کنگو بود و توسط -مهیناقل بالقوه تب کر هايکنه
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  و همکاران فرد یالهام جهان     

  61        1400، فروردین  195، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                دوره سی و یکم             

 پژوهشی

 یشناســکنــه نــهیاز متخصصان و کارشناسان خبــره در زم
 گرفتــه یهندســ نیانگیشده بود، از جداول مربوطه م لیتکم

ناســازگاري  زانیم گریکدیبا  ارهایمع سهیشد. پس از مقا
 ابــدی شیمقــدار افــزا نیــ. هر چــه ادیگرد شخصها مآن

اســت. در  افتــهی شیافــزا زیــي در قضــاوت نناسازگار زانیم
 د.بــو 1/0تــر از کم ارهایمع ينرخ سازگاري برا ،یحالت کل

 يارهــایمع بیــشــناس بــه ترتکنــه نیاساس نظر متخصصــ بر
 یاهیــگ و پوشــش یبارندگ نیانگیم ،یرطوبت نسب نیانگیم

را  ریتــاث نیرـتــشیبــ 151/0و  179/0، 252/0 يهابا وزن
 بیهــا شــهــا دارنــد و از نظــر آنهنـود کـال وجـدر احتم

بنــدپا دارا  نیرا در احتمال پراکنش ا ریتاث نیترکم نیزم
  .)1شماره ولباشد (جدیم

  
وزن معیارها و زیر معیارها با استفاده از فرایندهاي  :1شماره  جدول

  )ANP( و تحلیل شبکه ) AHP(تحلیل سلسه مراتبی
  

  وزن معیارها 
  ANP بر اساس

  وزن زیرمعیارها 
 AHPبر اساس 

  معیار زیرمعیار

026/0 

 شیب درجه 50کمتر از  333/0

 درجه 50- 70 333/0

  درجه 70بیشتر از  333/0
 

055/0 

 ارتفاع (متر) - 30- 37 097/0
 (متر) 37- 104 435/0

 (متر) 104- 118 286/0

  ( متر) 118بیشتر از  182/0
 

151/0 

 پوشش گیاهی 0- 15/0 071/0

141/0 3/0 -15/0 
226/0 5/0 -3/0 

  5/0بیشتر از  562/0
 

146/0 

 کاربري اراضی مناطق کشاورزي و دیم 083/0

 بدون پوشش گیاهی - ماسه اي - زمین هاي شنی 311/0

 رودخانه - باتالق 054/0

 باغ - جنگل- مراتع 413/0

  مناطق مسکونی 139/0
 

073/0 

 بافت خاك شنی 148/0

 رسی - نیش - لومی 27/0

 لومی - رسی 520/0

  زمین هاي نامناسب 062/0
 

179/0 

 بارندگی  mm 19کمتر از  051/0

124/0 24 -19 mm 

271/0 29 -24 mm 

  mm 29بیشتر از  554/0
 

252/0 

  رطوبت نسبی %42کمتر از  111/0
222/0 43% -42% 

  %43بیشتر از  667/0
 

118/0 

 رجه حرارتد  ° C 25کمتر از  143/0

286/0 26 -25 C  °  
  ° C   26بیشتر از   571/0

 لیــتحل نــدیبــا اســتفاده از فرا ارهــایمع ریز یزوج سهیمقا
  Analytical Hierarchy Process (AHP) یسلسه مراتب

 ایــدمــا  نیانگیارتفاع، م ب،یش يارهایاز مع کی هر
 ، پوشــشیبارندگ نیانگیرطوبت، م نیانگیدرجه حرارت، م

 ییارهــایرمعیبافت خــاك بــه ز ،یاراض يکاربر ،یاراض
دهــد کــه هــر ســه ینشان م 1شماره  شدند. جدول میتقس

 يارهــایدارنــد و در مع یکسانیارزش و وزن  بیش اریمع ریز
بافــت خــاك،  ،یاراضــ يکاربر ،یاهیارتفاع، پوشش گ

 يارهــایمع ریــز بیــو دما بــه ترت یرطوبت نسب ،یبارندگ
ـــــ435/0متـــــر ( 104-37   )، 562/0( 5/0از  رتـــــشی)، ب

 ترشی)، ب52/0( یلوم-ی)، رس413/0باغ (-جنگل-مراتع
) و 667/0درصــد ( 43از  ترشی)، ب554/0متر(یلیم 29از 

) 571/0گــراد (یدرجه ســانت 26از  ترشیدرجه حرارت ب
بــه خــود  ارهــایرمعیز ریوزن را نســبت بــه ســا نیتــرشیب

 يزســامنظــور مــدل به .)1شماره اختصاص دادند (جدول
کنگو در  -مهیناقل بالقوه تب کر يهااحتمال وجود کنه

هــاي و کــارون نقشــه يباو ه،یدیاهواز، حم يهاشهرستان
بافت خاك،  ،یاهیپوشش گ ،یشامل کاربري اراض هیپا
 ،یبارنــدگ نیانگیــدما، م نیانگیهوا، م یرطوبت نسب نیانگیم

  ).2شماره تصویر( دیگرد هیته بیارتفاع و ش
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معیار جهت مدلسازي احتمال وجود کنه ها،  8نقشه  :2تصویر شماره 

الف: رطوبت نسبی، ب: دما، پ: شــیب، ت: بارنــدگی، ث: بافــت 
  خاك، ج: ارتفاع، چ: کاربري اراضی، ح: پوشش اراضی

  
ناقــل بــالقوه در منــاطق  يهاوجود کنه تمالنقشه اح

بدست آمده بر اســاس  وزن ریتحت مطالعه، بر اساس تاث
شــد  میترســ یوزنــ يدر نقشــه هــا نینظر متخصصــ ریتاث
  .)3شماره  تصویر(

  

  
خــونریزي ناقــل تــب  يوجود کنه هــانقشه احتمال  :3تصویر شماره 

و  هیــدیحم ،ياهــواز، بــاو يهــا ســتانکنگو در شهر-مهیکردهنده 
  کارون

  
 ،ییالهــا ه،یلیاســماع يهــااهواز شامل دهستان شهرستان

 براســاس نقشــه یطور کلــبه .)21(باشدیم هیزانیو غمشرحات 
توان گفــت کــه احتمــال وجــود یم يسازحاصل از مدل

 ادیــز یلیخ ،دهستان مشرحاتبخش وسیعی از ها در کنه
احتمال وجــود  زین ییو الها هیلیاسماع يهابوده و دهستان

شــود. یم ینیبشیپ ادیز یلیخ اها از متوسط تناقل در آن
 احتمال وجود و پــراکنش هیدیشهرستان حم يهادر دهستان

اســت.  ادیــز یلــیاز متوســط تــا خ يمــاریناقــل ب يهاکنه
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دهســتان بــوده کــه احتمــال  4شامل  زیشهرستان کارون ن
ناقل در دهستان قلعه چنعــان نســبت بــه  يهاپراکنش کنه

 يدارا يباشــد. شهرســتان بــاویم ترشیها بدهستان ریسا
احتمــال وجــود  یو مالثــان سیــسه دهستان بوده که در و

  .باشد یکم و کم میلیبصورت خ ترشیناقل ب
  

  بحث
 ياست کــه بــرا یشاخص اصل کیها پراکنش کنه

هــا بــه کــار کننــده آنآلــوده يهــاانگل یپراکندگ نییتع
هــا، کنــه کیعالوه بــر مطالعــات فونســت نیرود. بنابرایم

 توانــدیمــ کیــوتوپوگراف ییب وهــواآ طیشــرا یبررســ
 انیپراکنش بنــدپا تیروشن شدن وضع يبرا یانیکمک شا

 کنگــومــهیتــب کر يماریب يولوژیدمیاپ .)12(فراهم آورد را
و زنــده ماننــد  یستیز يفاکتورها رایاست ز دهیچیپ اریبس

 يرهــاو فاکتو یو وحشــ یاهلــ وانــاتیح یکنه و فراوانــ
 یاهیــرطوبــت و پوشــش گ ،یمانند دما، بارندگ رزندهیغ

 .)23(کننــدیمــ فایا روسیو یزندگ کلیرا در س ینقش مهم
شــناس، کنــه نیمطالعه و نظر متخصص نیا جیاساس نتا بر
ــم ــت نســب نیانگی ــم ،یرطوب ــدگ نیانگی و پوشــش  یبارن
 يهــاکنه یاثر را در پراکندگ نیترشیب بیبه ترت یاهیگ
  کنگو دارند.-مهیقل تب کرنا

Terzi ) گزارش کردند که عوامل2011و همکاران ( 
مبتال بــه تــب  مارانیب شیدر افزا یطیو مح ییآب و هوا

 تیــفعال شیافــزا لیــکنگو بــه دل-مهیدهنده کريزیخونر
از عوامــل  یکیعنوان هب یموثر بوده و رطوبت نسب نیناقل

و  مــهیتب کر يماریب نیناقل تیموثر بر فعال ییآب و هوا
  .)24(شد یکنگو معرف

Fabbro ) را بــه عنــوان  ی) بارنــدگ2014و همکاران
احتمال  يسازمدل يمناسب برا ییفاکتور آب و هوا کی

ــه ا ــ نوسیســیر گــزودسیوجــود کن ــد یمعرف  .)10(کردن
Estrada-Pena )2014یی) نشان داد کــه عوامــل آب و هــوا 

 لهیوســهمنتفله ب يهايماریب وعیعنوان عوامل موثر در شهب
الزم به ذکر است کــه  .)25(باشندیها مآن نیها و ناقلکنه

  .دارد یهمخوان ،مطالعاتسایر  بامطالعه حاضر 

Greenfield )2011( نــور، رطوبــت، مانند یطیمح عوامل   
  

را به عنوان عوامل مؤثر بر انتشار  یاهیارتفاع و پوشش گ
اما در مطالعه  .)26(کرد یمعرف نوسیسیر گزودسیکنه  ا

 يهــارا در پراکنش کنه ریتاث نیترو ارتفاع کم بیحاضر ش
رســد کــه علــت اخــتالف دو یبه نظر مناقل نشان دادند. 

  تفاوت در نوع کنه و گونه آن باشد. العهمط
Fabbro ) و  بیکردند که ش انی) ب2014و همکاران

ــدلارتفــاع بــه نیهمچنــ درجــه  يآن بــر رو یاثــر منفــ لی
 هاکنه یپراکندگ نییتع يبرا یمناسب يحرارت، فاکتورها

مــوارد ذکــر  این مطالعه با از حاصل جینتا که  )10(ستندین
مطالعــه مراتــع،  نیــا جیاســاس نتــابر د.مطابقت دار شده،

را در احتمــال  ریتاث نیترشیب 413/0جنگل و باغ با وزن 
 الومــایکنگــو دارد. ه مــهیناقــل تــب کر يهــاوجود کنــه

در پوشــش  ترشیسفالوس ب یپیر يهاو گونه ناتومیمارژ
 افــتیهــا و مراتــع هــا، جنگــلماننــد بوتــه یعیطب یاهیگ
بــا ایــن  مطالعــه مــا نشان دهنده مطابقــت که )23(شوندیم

 نیســوم یاهیــمطالعــه پوشــش گ نی. در اباشدتحقیق می
ــه ــود کن ــال وج ــم در احتم ــاکتور مه ــاف ــب  يه ــل ت   ناق

ذکر اســت کــه پوشــش  انیشد. شا یکنگو معرف-مهیکر
مــوثر باشــد و  بــانزیتواند در اتصال کنــه بــه میم یاهیگ

 مناســب مــتیکروکالیتواند میم یاهیپوشش گ نیوجود ا
ماننــد  یطــیمح عوامــل .)27(کنــه قــرار دهــد اریرا در اخت

طــور هکــه بــ میو اقل یاهیخاك، پوشش گ ،یشناس نیزم
 جــادیگذارنــد در ایبــر هــم اثرمــ میمســتقریغ ایــ میمستق

بافــت خــاك در  .)28(ها مــوثر هســتندکنه يبرا ستگاهیز
موثر است و  نیزم یسطح يها هیرطوبت ال زانیم جادیا

در  یاز حد خاك اثر منف شیگزارش شده که رطوبت ب
 نیــا جیااز نتــ .)29(ددار سیاگزودس اسکوپوالر حضور

ناقــل  يهــاکنــه ترشیوان به احتمال حضور بتیمطالعه م
 لیــاشــاره کــرد. لــذا بــه دل لومی –رسیدر بافت  يماریب

و  يباغــدار ،يکشــاورز يخــاك کــه بــرا نیــا یژگــیو
 يرا بــرا یمناسب بــوده و رطوبــت مناســب اهانیکاشت گ

را  یمناســب طیتوانــد محــیکند، میفراهم م اهانیرشد گ
سخت فراهم کند و  يهامناسب کنه تگاهسیز جادیا يبرا
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در  لــومی -رســیبــا بافــت  ییهابا توجه به وسعت خاك
 نیــرســد کــه ایمورد مطالعه به نظر م يهااکثر شهرستان

  .ها باشندکنه يبرا یمناسب ستگاهیتوانند زیمناطق م
دمــا  نیانگیم شیمطالعه مشخص شد که افزا نیا در

-مــهیتب کر نید ناقلبر احتمال وجو یبارندگ نیانگیو م
ــاث ــه ریکنگــو ت ــیجــنس ر يهــادارد. کن ســفالوس از  یپ

 یطــیمح يرهــایهستند کــه پــراکنش آن بــا متغ یانیبندپا
در  یدما و بارندگ شیشود افزایم ینیبشیارتباط دارد. پ

 يهــاگونــه يرا بــرا یمناســب طیمحــطــور بــالقوه هاروپا ب
ــف ر ــیمختل ــفالوس و ه یپ ــایس ــاتومیمارژ الوم ــادیا ن   ج

 يهــاســتگاهیرفــتن ز نیکند اما کاهش دما موجــب از بــ
احتمــال  نقشــه .)30(شــود نــاتومیمارژ الومایه يمناسب برا
کنگــو کــه بــا -مــهیناقــل بــالقوه تــب کر يهــاوجود کنه

ـــتفاده از روش ـــاو  ANP اس  مختلـــف آب و يفاکتوره
 نشــان د،یگرد میترس کیتوپوگرافو  کیاکولوژ ،ییهوا

منــاطق مــورد  ییآب و هــوا طیداد که بــا توجــه بــه شــرا

 ادیــمــورد نظــر ز يهــاگونــه یمطالعه،  احتمال پراکندگ
بندي که در نقشه خروجــی انجــام اساس طبقهبر باشد.یم

، در اکثر منــاطق مــورد مطالعــه نیوجود ناقل لاحتما شد،
. دشـــگـــزارش  ادیـــز یلـــیو خ ادیـــزدر دو وضـــعیت، 

 يهــاســتمیو س ییایــت جغرافاطالعــا ســتمیس يریبکارگ
 لیــتحل نــدیشبکه و فرا لیتحل ندیمانند فرا يریگمیتصم

باشــد کــه بــا توجــه بــه یمــ يکاربرد اریبس یسلسله مراتب
در  يریــگمیکوتاه، امکان تصم یاندك و در زمان نهیهز

  .ندینمایم ریپذرا امکان یبحران طیشرا
  

  سپاسگزاري
  ارشــد  یســنامــه کارشنا انیــاز پا یمقالــه بخشــ نیــا

 يهــايمــاریباشــد کــه در مرکــز بیم ییخانم فاطمه رجا
ــون ــ -یعف ــک يریگرمس ــوم پزش ــگاه عل ــد یدانش    يجن

  و کــد اخـــالق  OG-96147شــاپور اهــواز بــه شــماره 
IR-AJUMS.REC.1396.1084 شده است. بیتصو  
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