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 هاگیری بیماریمبنا در همهسازی عاملهای شبیهمروری بر کاربرد

 )مطالعه موردی: بیماری لیشمانیوز جلدی(

 2شیخآل اصغرعلی، 1طبسی محمد

 خواجه صنعتي دانشگاه -دانشکده مهندسي نقشه برداري  - مکاني اطالعات هايسیستم ارشد کارشناسي دانشجوي6

 طوسي نصیرالدين
m.tabasi_sur@yahoo.com 

 طوسي نصیرالدين خواجه صنعتي دانشگاه -دانشکده مهندسي نقشه برداري  استاد 2
alesheikh@kntu.ac.ir 

 (6931اسفند ، تاريخ تصويب 6931 دي)تاريخ دريافت  

 چکیده

ها در توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع رو به رشد امروزي، حائز اهمیت گیر به دلیل تأثیر زياد آنهاي همهانتشار بیماريمديريت 

ها در ارتباط است. میلیون نفر( مستقیماً با گسترش اين بیماري 61بیش از میر سالیانه در سرتاسر جهان )واز مرگ %21باشد. حدود مي

کند. با پیشرفت علم و فناوري، ابزار انسان براي گیر يک پديده پويا است که در مکان و با گذشت زمان تغییر ميهاي همهشیوع بیماري

هاي نوين براي توان يکي از فناوريرا مي (ABM)مبنا سازي عاملها بهبود يافته است. مدلمطالعه مشکالت بهداشتي از جمله بیماري

هاي اطالعات سیستممبنا و هاي عاملهاي مدلبه قابلیتا دانست. با توجه به اينکه در مطالعات گذشته هگیري بیماريمطالعه انتشار همه

گیر هاي همهسازي بیماريها در شبیههاي اين مدلبررسي کاربرد ،شده است، هدف اين مطالعه توجهها کمتر مکاني در گسترش بیماري

 معرفي هادر گسترش بیماري مبناهاي عاملمدلو هاي اطالعات مکاني سیستم هايکاربردبرخي از  است. بنابراين در اين مطالعه، ابتدا

ها، گسترش بیماري لیشمانیور به منظور ارائه يکي از اين کاربرد آنگاه ،شودارائه مي مبناعاملسازي ؛ سپس تعاريف مربوط به مدلشوندمي

 بنابراين. گرددميهاي آن ارائه سازي و برخي از خروجياي از استان گلستان شبیها در منطقهمبنجلدي )سالک( با استفاده از مدلي عامل

مبنا توسعه ، مدلي عاملSEIRبهبود يافته  گیر وهمه سازي پويايي گسترش اين بیماري براساس مدلدر پژوهش حاضر به منظور شبیه

 .گشتشده ارائه مطرح در نهايت پیشنهاداتي براي مدلِ داده شد و

 گیر، لیشمانیوز جلديهاي همهريسازي، بیماشبیه هاي اطالعات مکاني،سیستم مبنا،هاي عاملمدل :واژگان کلیدی

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

هاي الزمه مديريت صحیح بهداشت عمومي، ايجاد زمینه
عظیمي از اطالعات گیري مناسب بر اساس حجم تصمیم

مرجع موجود در بخش بهداشت و درمان کشور است. مکان

گیري يک بیماري سه عامل اصلي زمان، در شناخت همه
[. 6گیرند ]بررسي قرار ميمکان و شخص بیمار مورد 

ها از اهمیت خاصي منطقه در بررسي بیماريمطالعه 
شرايط ها به برخوردار است؛ زيرا وقوع بسیاري از بیماري

زا جغرافیايي منطقه وابسته است. بسیاري از عوامل بیماري
و  هستند و به منطقه يا ناحیه خاصي تعلق ندارند 6اپیدمیک

دهند. وجود ها در مناطق خاصي رخ ميبرخي از آن تنها
ها از يک طرف، ها و درياعوامل طبیعي نظیر کوهستان

رايط زا به شهمچنین وابستگي برخي از عوامل بیماري

محیطي و اقلیمي خاص از طرف ديگر، باعث محدود شدن 
ها به مناطق خاصي از کره زمین گرديده برخي از بیماري

ها اهمیت است. بنابراين جغرافیا و مکان در بررسي بیماري
سازي پديده [. با استفاده از مدل2کنند ]خاصي پیدا مي

نطقه توان عوامل اصلي ايجاد بیماري در يک مبیماري، مي
را به همراه میزان اهمیت هر عامل شناسايي کرد و براي 
پیشگیري و درمان آن، بیشترين هزينه و زمان را صرف 

 [.2شده از مدل نمود ]تر استخراجعوامل مهم
گیر و هاي همهبیني و کنترل بیماريبه منظور پیش

هاي قابل اعتماد براي پايش و سیستم کمبودهمچنین 

هاي محاسباتي و رياضیاتي بسیاري مدل ها،کنترل بیماري
[. 9توسط مديران مسائل بهداشتي ارائه شده است ]

سازي گسترش افزايش دسترسي به منابع کامپیوتري، مدل
گیري را در چندين بخش شامل: سطوح فردي، همه

هاي . مدلتسهیل نموده استاي و کشوري ناحیه
 پیچیده هايکامپیوتري باعث بهبود نمايش، فهم ساختار
هاي ارتباطي اجتماعي و الگوهاي ناهمگون درون شبکه

[. 4شوند ]بین افراد و تخمین پويايي انتقال بیماري مي
مبنا به هاي عاملهاي قابل انعطافي مانند مدلاخیراً روش

ها را نمايش توانند پويايي سیستماند که ميوجود آمده
گیر با هاي همهمبناي بیماريسازي عاملدهند. مدل

هاي ارتباطي ناهمگون هاي اجتماعي و الگوترکیب ساختار
بندي جمعیت در مقیاس بین افراد و همچنین دسته

فردي، باعث بازسازي کل جمعیت و در نظر گرفتن پويايي 

                                                           
1 Epidemic 

[. به عبارتي ديگر، هر فرد درون جمعیت به 1شود ]آن مي
سازي در نظر گرفته عنوان يک واحد اساسي براي مدل

باشد و اين شود که داراي ويژگي خاص خود ميمي
تواند تغییر مشخصه تحت شرايط متفاوت براي هر فرد مي

تواند به عنوان راهي شده در باال ميهاي بیانکند. قابلیت
ها هاي جديد شیوع بیماريبخش براي توسعه تئورينويد

 [.1،6] ارائه شود

-ن شبیهينده در جهاهاي آگیريبیني همهتوانايي پیش

شدت به هاي پیشگیرانه مؤثر، بهسازي و توسعه استراتژي
گیر و قابل اعتماد وابسته است هاي همهدسترسي به مدل

هايي هستند [ مدل61] SIR9 [ و3] SIS2 هاي[. مدل8]
هاي پیچیده به که طي چند سال گذشته در بخش شبکه

جمعیت به دو  SISاند. در مدل طور گسترده استفاده شده
شود تقسیم مي 1و مبتالء به آن 4بخش حساس به بیماري

که هر فرد به يک اندازه نسبت به ابتالء به بیماري حساس 
است. همچنین فرد پس از گذراندن مراحل بیماري دوباره 

گردد به وضعیت محافظت نشده حساس به بیماري باز مي
که در ر حاليتواند دوباره به بیماري مبتالء گردد. دکه مي
، فردي که مراحل بیماري را پشت سر گذرانده، SIRمدل 

و دوباره در وضعیت حساس به  1نسبت به آن ايمن شده
[. در مطالعات ديگري که در 8گیرد ]بیماري قرار نمي

گذشته انجام شده است، حالت چهارمي نیز براي يک فرد 
ي شود که به صورت دوره کمون يا نهفتگدر نظر گرفته مي

هايي بیان ين حالت براي نمونهشود. ابیان مي 6بیماري
شود که فرد در آن داراي يک دوره نهفتگي در بیماري مي

بوده که ممکن است پس از مدتي از ظهور عالئم بیماري، به 
آن مبتالء گردد. بنابراين در نظر گرفتن تمايز بین اين 

  است. حیاتيها امري حالت
هاي وهش براي بررسي قابلیتاز آنجايي که در اين پژ

مبناي عامل ها، مدلمبنا در گسترش بیماريهاي عاملمدل
گسترش بیماري سالک ارائه خواهد شد؛ بنابراين در ابتدا به 

. طبق شودميها و شرايط انتقال اين بیماري پرداخته ويژگي
(، در هر سال حدود WHO8سازمان جهاني بهداشت ) گزارش

 3يجلد وزیشمانیل هاي جديدنفر از نمونه میلیون 2الي  6،1

                                                           
2 Susceptible-Infected-Susceptible (SIS) 

3 Susceptible-Infected-Recovered (SIR) 

4 Susceptible 
5 Infected 

6 Recovered 

7 Exposed 
8 World Health Organization (WHO) 

9 Cutaneous Leishmaniasis (CL) 
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[. اين 66افتند ])سالک پوستي( در سراسر جهان اتفاق مي

شود و بیماري توسط انگل تک ياخته لیشمانیا ايجاد مي
قربانیان آن داراي شرايط زندگي همچون: فقر، سوء تغذيه، 

[. اين بیماري 62سوادي و مهاجرت هستند ]قحطي، بي
لي با تظاهرات بالیني متفاوت است که داراي سه شکل اص

[. لیشمانیوز 69هاست ]ترين نوع آنلیشمانیوز جلدي رايج
جلدي توسط گزش نیش پشه خاکي ماده از جنس 

[ که به عنوان يک 64يابد ]انتقال مي 6يپاپاتاس فلوبوتوموس
که مخزن اصلي آن موش صحرايي بوده،  2زئونوز بیماري

بیماري بصورت ضايعات پوستي [. اين 61شناخته شده است ]
دهد که معموالً اين ضايعات پس از گذشت خود را نشان مي

شديد در با دردي چندين هفته يا ماه بصورت زخمي بزرگ و 
آيند. هیچ واکسن يا دارويي براي جلوگیري از آلودگي به مي

اين بیماري و همچنین براي پاک کردن جاي زخم در 
بیماري به وسیله کاهش ارتباط باشد. اگرچه اين دسترس نمي

گیرانه، هاي پیشناقل بیماري و اتخاذ رفتار هاي خاکيِ با پشه

گیري است ولي با توجه به مشکل بودن انجام اين قابل پیش
تواند به عنوان هاي در حال توسعه، ميها در اکثر کشوررفتار

 ها تلقي گردد.يک خطر اصلي براي سالمت آن کشور
پژوهش بدين صورت است: در بخش دوم، به ادامه اين 

سازي مبنا در شبیههاي عاملمدل منظور بررسي کاربرد
شده در ها، به مروري بر تحقیقات انجاممکاني بیماري

ها از گیري بیماريمبنا در همههاي عاملزمینه کاربرد مدل
جمله بیماري سالک پرداخته شد. در بخش سوم جهت 

تعاريف ها، سازيمبنا در شبیهعاملهاي استفاده از مدل

شد. در همین راستا و  ارائهمبنا سازي عاملموجود در مدل
مبناي گسترش دل عاملاي از مدر بخش چهارم، خالصه

سرانجام در بیماري سالک و برخي از نتايج آن بیان شد. 
گیري و پیشنهاداتي راجع به کاربرد مدل بخش آخر نتیجه

 ري سالک ارائه شد.شده براي بیماارائه

 پیشینه تحقیق -2

بینی و در پیش GISهای مروری بر کاربرد -2-1

 ها )سالک(کنترل بیماری

هاي تجزيه و تحلیل مکاني بر دانش موجود تأثیر روش

تواند ناديده گرفته شود. درباره گسترش بیماري سالک نمي

                                                           
1 Phlebotomus papatasi 

2 Zoonotic 

-همه 6318هاي گذشته، نديم و فقیح در سال در تحقیق

بیماري سالک را با استفاده از علم جغرافیا بررسي گیري 

ها را اولین تالش 6366در سال  Lysenko[. 61کردند ]

سازي اين بیماري انجام داد که در نهايت براي نقشه

هاي لیشمانیوز جلدي را با توانست توزيع مکاني نمونه

[. 66هاي کارتوگرافي به تصوير بکشد ]استفاده از نقشه

را به  9يمکان هايزیآنال ن، محققان براي مدتيعالوه بر اي

گیري لیشمانیوز جلدي عنوان ابزاري اکتشافي براي همه

گرفتند. در سازي در نظر ميبه جاي ابزاري براي بصري

را  مکانيهاي آنالیز کاربرد ،و همکاران Mott 6331سال 

گیرانه لیشمانیوز جلدي سازي پیشگیري و مدلبراي همه

هاي مکاني [. بعد از آن نیز، از آنالیز68کردند ]معرفي 

-شرط و زيستهاي پیشبراي تعريف و ارزيابي فاکتور

گیري لیشمانیوز جلدي استفاده محیطي مؤثر روي همه

، نقش مهم 4يمکان اطالعات ستمیس [. اخیرا63ً]شد 

محیط را در هنگام گسترش لیشمانیوز جلدي برجسته 

 هاي جديدبراي تعريف الگوها است. اين سیستمکرده 

هاي آماري لیشمانیوز جلدي، مکرراً  با روش 1يولوژیدمیاپ

تولید  [. براي26،21]اند اي ترکیب شدههاي خوشهو آنالیز

از  ،پذيري )ريسک( بیماري لیشمانیوزهاي آسیبنقشه

[. در 63شده است ]فراوان هاي آنالیز مکاني استفاده روش

هاي همکاران روند گسترش کانون زاده ومیرزا 6986سال 

خطر سالک پوستي را در شهر کرمان با استفاده از پر

ها به آن ؛سیستم اطالعات مکاني مورد بررسي قرار دادند

هاي اصلي اين بیماري در اين نتیجه رسیدند که کانون

چنان فعال بوده و قسمت شرقي و مرکزي شهر هم

گیري ل شکلهاي جديدي در مناطق ديگر در حاکانون

هاي محیطي نیز با زمینبعالوه عوامل خطر زيست .است

باير، معابر خاکي و بافت قديمي شهري ارتباط مستقیم 

مظفري و همکاران رابطه  6931[. در سال 22دارند ]

پوشش گیاهي با شیوع سالک پوستي را با استفاده از 

به اين  و سیستم اطالعات مکاني مورد بررسي قرار دادند

با  میزان شیوع اين بیماري در مناطقِ  جه رسیدند کهنتی

[. 29ترين پوشش گیاهي متمرکز گرديده است ]پايین

با استفاده از سیستم  6936بیاتاني و صادقي در سال 

، عوامل محیطي مؤثر بر لیشمانیوز جلدي مکانياطالعات 

                                                           
3 Spatial Analysis 
4 Geospatial Information System (GIS) 

5 Epidemiology 
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بندي را تحلیل کردند و به اين نتیجه رسیدند که اولويت

با  ،هاها و يافتن تجمع مکاني آنکننده بیماريعوامل ايجاد

هاي مکاني و آماري و همچنین استفاده از تلفیق آنالیز

تواند به پذير است و ميامکان GISسازي در ابزار مدل

گیري بهینه مند جهت مديريت و تصمیمعنوان روشي توان

[. در 24در زمینه بهداشت عمومي به کار گرفته شود ]

اقلیمي بري و همکاران نقش عوامل زيستاک 6939سال 

 هاهاي آنيافته .بر شیوع بیماري سالک را بررسي کردند

وجود ارتباط بین عوامل اقلیمي با اين بیماري در مناطق 

 ها پیشنهاد نمودند که بايدآن را به اثبات رساند. کويري

اقدامات الزم براي کنترل و شناسايي عوامل اقلیمي 

[. عالوه بر 21اد بیماري انجام شود ]کننده رخدتسهیل

شناسي با استفاده از سیستم اين، پژوهشگران حوزه حشره

 6ياکولوژ اطالعات مکاني مطالعاتي را در جهت فهم

 [.26،21]اند هاي خاکي انجام دادهپشه

های مبنای بیماریهای عاملمروری بر مدل -2-2

 گیرهمه

هاي مدلتحقیقات بسیاري در مورد استفاده از 

ي گیربیني و کنترل همهمحاسباتي و رياضیاتي براي پیش

[، اکثر 9] Maoها وجود دارند. بر اساس تحقیقات بیماري

ها تمرکز هاي موجود فقط بر روي شیوع بیماريمدل

اند؛ بدين شکل که جمعیت در آن غیر فعال است؛ به کرده

خي گیري از بیماري پاستواند در جهت پیشکه نميطوري

هاي موجود، [. براي غلبه بر کاستي23،28مناسب دهد ]

سازي دو فرايند شیوع بیماري مطالعات بسیاري براي مدل

در جهت مقابله با بیماري  هاي پیشگیرانهو گسترش رفتار

[ يا گسترش آگاهي افراد جامعه درباره شیوع بیماري 91]

خي تر، اساساً در بربه صورت دقیق [.96انجام شده است ]

پرداخته  2يسلول يآتوماتا هاياز مطالعات گذشته به مدل

شده است که به منظور انعکاس بهتر ناهمگوني در محیط، 

هاي [. مدل92کنند ]هاي مکاني استفاده مياز پارامتر

آتوماتاي سلولي جايگزيني مناسب براي معادالت 

ها پويايي تعامالت با اين حال، اين مدل ؛ديفرانسیل هستند

 [.99گیرند ]بین افراد را در نظر نمي

                                                           
1 Ecology 
2 Cellular Automata 

اي هستند که (، به گونهABM9مبنا )هاي عاملمدل

[. اين 94توانند تأثیر تعامالت بین افراد را در نظر گیرند ]مي

اي سازي در طول دهه اخیر، جهش قابل مالحظهروش مدل

مبناي هاي جمعیت[. بر خالف مدل91،9داشته است ]را 

سري مبنا شامل افراد با يکاملهاي عگذشته، مدل

سازي در هايي هستند که به عنوان واحد اصلي مدلويژگي

اي ها از محیط و مجموعهشوند. در اين مدلنظر گرفته مي

 4هاعاملشوند که براي مديريت رفتار از قوانیني استفاده مي

ها و منظور بازسازي سیستم شوند. بهبه کار گرفته مي

هاي ورودي زياد ها و متغیریچیده، کنترل پارامترهاي پرفتار

 [.91باشد ]ها ميقابلیت اصلي اين مدل

گیر هاي همهسازي پديده انتقال پوياي بیماريدر مدل

گیر، هاي همهمبنا و مدلسازي عاملبا استفاده از شبیه

هاي ي ديدگاهولوژیدمیاپمحققان و متخصصان حوزه 

[ از 96] Dragiceviو  Perezثال: متفاوتي دارند. به عنوان م

سازي گسترش بیماري مبنا براي شبیهيک روش عامل

واگیردار سرخک در يک محیط جغرافیايي استفاده کردند. 

و سیستم  SEIR1 گیرها بر اساس مدل همهسازي آنمدل

[ 98و همکاران ] Mei( بنا شده است. GISاطالعات مکاني )

هاي روشگیر ايدز با استفاده از سازي بیماري همهبراي مدل

اي هاي اجتماعي پیچیده، مفهوم شبکهو شبکه مبناعامل

هاي مرتبط با هم را معرفي کردند که هر پیچیده از عامل

تواند با شود که ميعامل به صورت فردي در نظر گرفته مي

ها مدل خود را عاملي ديگر تعامالت جنسي داشته باشد. آن

و همکاران  Rakowskiسازي کردند. پیاده در شهر آمستردام

مبنا را براي مطالعه تأثیرات سازي عامل[ يک روش مدل93]

شیوع بیماري آنفوالنزا در مقیاسي بزرگ در کشور لهستان 

مطرح کردند و براي پي بردن به گسترش اين بیماري، 

هاي متفاوتي در آن به وجود آوردند؛ به عبارتي ديگر، سناريو

کنند، ها تردد ميها و جادهادي که در مسیر خیابانبراي افر

اي را در نظر گرفتند تا در هنگام نقل سادهوقوانین حمل

جايي افراد، بتوانند به گسترش بیماري پي ببرند. نتايج جابه

هاي بر اساس معادالت ديفرانسیل ها با مدلسازي آنمدل

بهبودي  [ تأثیر تأخیر در41و همکاران ] Xiaمقايسه شد. 

بیماري را براي يک يکنواخت افراد و همچنین انتقال غیر

با استفاده از  ،گسترش آلودگي در يک ساختار جمعیتي

                                                           
3 Agent-Based Models 
4 Agents 

5 Susceptible Exposed Infected Recovered (SEIR) 
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بررسي کردند و به اين نتیجه رسیدند که تأخیر  SISمدل 

گیري و انتقال در بهبودي افراد باعث کاهش آستانه همه

ردد. گيکنواخت بیماري باعث افزايش اين آستانه ميغیر

Dadlani [ با استفاده از آلودگي در چند 8و همکاران ]

مرحله و نرخ عفونت در يک شبکه پیچیده، پويايي يک مدل 

را مورد بررسي قرار دادند و با استفاده  SISگیر جديد و همه

گیري و الگوي از روش میانگین تقريبي، آستانه همه

-[ براي شبیه9] Maoگسترش آلودگي را مشخص کردند. 

يک بیماري واگیردار، يک روش  گانهسازي فرايند انتشار سه

مبناي صريحًا مکاني را در يک منطقه شهري با عامل

جمعیتي معادل يک میلیون نفر ارائه کرد که اين انتشار 

هاي انتقال يک بیماري، جريان آگاهي نسبت شامل فرايند

ا آن گیرانه براي مقابله بهاي پیشبه بیماري و شیوع رفتار

بوده است. او براي مدل کردن اين سه نوع انتشار و ادغام 

اي، هاي شبکهمبنا، مدلهاي عاملها با يکديگر، از روشآن

هاي تصادفي استفاده کرد. رجبي هاي رفتاري و فرايندنظريه

[ گسترش بیماري سالک 46] 2161و همکاران در سال 

. ي کردندسازپوستي را در استان اصفهان طراحي و پیاده

ها نشان داد که مناطق بیاباني، منشأ سازي آننتايج مدل

ها، گیري است و مراکز جمعیتي اطراف رودخانهاصلي همه

ها و ناقلین اين اي را براي وجود میزبانپتانسیل بالقوه

گیرانه بیشتري را از که بايد اقدامات پیش ؛بیماري دارند

سترسي به د ،بعالوه. وزارت بهداشت دريافت کنند

هاي مراقبتي و درماني، مانع گسترش اين بیماري سرويس

شود و نواحي با ساکنان جديد، بیشتر در معرض آلودگي مي

 گیرند.قرار مي

 مبناسازی عاملمدل -3

 مقدمه -3-1

هاي ذهني بشر است که سازي يکي از تکنیکمدل

به تنها براي اهداف علمي، بلکه براي انجام امور روزمره، نه

سازي ابتدا گیرد. در مدلدفعات مورد استفاده قرار مي

نظر از اجزاي محیط واقعي انتخاب و متناسب با هدف مورد

يک از اجزاي واقعي انتزاع سازي، خصوصیاتي از هرمدل

يک از اجزاي محیط واقعي، يک شود؛ يعني به ازاي هرمي

شود و با برقراري ارتباطي موجوديت تجريدي ساخته مي

هاي مشابه با ارتباط بین اجزاي واقعي در میان موجوديت

 [.42شود ]تجريدي، محیط واقعي مدل مي

 های هوشمندسیستم -3-2

هاي فراواني است که از شاخههوش مصنوعي داراي زير

، پردازش 6نیماش يریادگي توان به رباتیک،ها ميجمله آن

، سیستم خبره و 2يمصنوع يعصب شبکه زبان طبیعي،

هاي هوشمند اشاره داشت. با توجه به اينکه هدف عامل

ها، گیري بیماريمبناي همهسازي عاملاصلي در مدل

هاي تمرکز بر روي حل مسائل مکاني است، زيرشاخه

هاي هوشمند در مباحث مکاني، مرتبط و کارآمد سیستم

ي عصبي مصنوعي، سیستم خبره و عامل هوشمند شبکه

 باشند.توانند مي

 (Agentعامل ) -3-2-1

هاي جديد در هوش مصنوعي است عامل يکي از شاخه

که امروزه نظر محققان و دانشمندان اين علم را به خود 

ها پیشرفت کرده جلب کرده است و چنان در اين سال

مندان بر اين است که خیلي از اين محققان و دانش

اند که اين حوزه توانسته است اهداف مورد نظر در عقیده

هوش مصنوعي را تا حد زيادي برآورد کند. برخي معتقدند 

توان کلمه عامل هوشمند را معادل هوش مصنوعي که مي

 [.49در نظر گرفت ]

 عامل تعریف -3-2-1-1

دانشمندان حوزه هوش مصنوعي در تعريف عامل 

القول نیستند. تنها يک اجماع عمومي وجود دارد و متفق

مرکزي و قابل قبول براي آن اين است که استقالل، بحث 

[. تا حدي که برخي 44همه در مفهوم عامل است ]

توان افزار، فرد و غیره( را ميمعتقدند هر جزء مستقل )نرم

 [.94به عنوان يک عامل بیان کرد ]

هماهنگي و عدم اتفاق نظر در اين تعريف اين داليل نا

هاي مختلف است که خصوصیات مربوط به عامل در حوزه

متفاوتي دارند. به اين معني که در هريک از  اهمیت

تعاريف با توجه به ذهنیت محقق و موضوع مورد تحقیق، 

ها تأکید بیشتري شده است. بر روي برخي از ويژگي عامل

ها، توانايي عامل در به عنوان مثال: براي برخي کاربرد

که ممکن يادگیري از تجربیات بسیار مهم است؛ در صورتي

                                                           
1 Machine Learning 

2 Artificial Neural Network (ANN) 
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ها نه تنها مهم نباشد بلکه ديگر از کاربرد است در برخي

نامطلوب نیز به نظر برسد؛ با اين وجود برخي از تعاريف 

اند. با توجه به در نظر نگرفتن يک کاربرد خاص براي مهم

 يک عامل، دو تعريف مهم براي يک عامل آورده شده است:

  يک عامل، يک سیستم کامپیوتري است که در

د و توانايي کنش مستقل در شومحیطي قرار داده مي

شده را دارد. منظور رسیدن به اهداف تعبیهمحیط به

هاي کامپیوتري ها موجوديتبه عبارتي ديگر عامل

ها به طور فیزيکي در تر، آنهستند يا به طور ساده

هاي هايي هستند که بر روي سیستمفرم برنامه

 [.41شوند ]محاسباتي اجرا مي

 محیط خود را از طريق سنسورها  به هر چیزي که بتواند

ها بر روي درک کند و به طور مستقل از طريق محرک

 [.41آن محیط کنش کند را عامل گويند ]

طوري که در اين دو تعريف مهم در زمینه عامل همان

ها ل بحث قابل قبول براي هر دوي آنشود، استقالديده مي

که بدون است؛ بدين مفهوم که عامل اين توانايي را دارد 

که ها کنش کند؛ به صورتيدخالت انسان و يا ديگر سیستم

عامل بر اساس وضعیت دروني و رفتار خود تصمیم نهايي را 

 [.44کند ]درباره کنش مناسب گرفته و عمل مي

 ها، محرکهاسنسور با محیط، عاملارتباط  -3-2-1-2

ها، هر عامل شده در مورد عاملبا توجه به تعاريف بیان

در ارتباط ها ها و محرکسه عنصر اصلي محیط، سنسور با

ها وظیفه مشاهده و درک است. بدين صورت که سنسور

ها نیز جهت عمل بر روي محیط و محیط را دارند و محرک

[. اين سه عنصر با 41روند ]تفسیر وضعیت آن به کار مي

اي که عامل از چه نوعي باشد و در چه زمینهتوجه به اين

هاي متفاوتي توانند به گونهتفاده قرار بگیرد، ميمورد اس

چشم، گوش و  ،باشند. به عنوان مثال: يک عامل انساني

ديگر اعضاء براي حس کردن و همچنین دست، پا، دهان و 

يک  عالوه بر اين،ديگر اعضاء جهت عمل کردن دارد. 

هاي مادون عامل روباتیک ممکن است دوربین و يابنده

هاي گوناگون به عنوان سنسور و موتورقرمز به عنوان 

اعمال بر محیط توسط عامل بعالوه،  محرک داشته باشد.

نجر به مهیا ساختن ادراک عامل شود که مانجام مي

کند و با آن عامل در محیط زندگي مي ؛ بنابراين،گرددمي

 .تعامل دارد

در محیط خودش را به تصوير  يک عامل ،6شکل 

توان کنش عامل را ن شکل مي[. در اي41]کشیده است 

جهت تأثیر بر محیط ديد. نکته مهم در مورد اين تأثیر اين 

هاي پیچیده، يک عامل کنترل است که در اغلب محیط

کاملي بر محیط خود ندارد؛ اين بدان معناست که ممکن 

شده در دو نوع شرايط ظاهراً يکسان، هاي انجاماست کنش

 [.41باشند ]تأثیرات کاماًل متفاوتي داشته 

 
 يک عامل در محیط خودش -6شکل

 هاعامل انواع -3-2-1-3

 بنديطبقه گوناگون هايدگاهيد از تواننديم هاعامل

 و ايپو دسته دو به تحرک، و ييايپو نظرنقطه از. شوند

 دو به اطراف، طیمح در شانعملکرد نوع اساس بر و ستايا

. شونديم بنديمیتقس 2مبناشهياند و 6يواکنش حالت

بالفاصله  که هستند ايدسته آن يواکنش نوع از هاعامل

 نشان واکنش هاعامل ريسا اي خود اطراف طیمح نسبت به

درک  اساس بر مبناشهياند هايعامل کهيحال در. دهنديم

بیني رفتار شان و همچنین پیشبدست آمده از محیط

ها و محیط، تصمیم مناسب را گرفته و بر آن ساير عامل

 سه از گوناگون هايبیترک بودن دارا. کننديم عملاساس 

 يگريد نوع توانديم يریادگي و يهمکار استقالل، يژگيو

 [.41] دهد لیتشک را بنديطبقه از

مبنای مکانی گسترش بیماری مدل عامل -4

ای از استان لیشمانیوز جلدی در منطقه

 گلستان

با توجه به اينکه هدف اصلي اين مطالعه، بررسي 

کشف سازي و شبیهمبنا در هاي عاملهاي مدلقابلیت

باشد؛ بنابراين، در اين بخش سعي ها ميگسترش بیماري

مبناي گسترش يک بیماري بر اين است که مدل عامل

و به  شود گیر مانند لیشمانیوز جلدي )سالک( ارائههمه

                                                           
1  Reactive agents 

2  Deliberative agents 
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. در نتیجه، ابتدا منطقه مورد داشتره هاي آن اشاخروجي

مورد استفاده براي مدل معرفي  هايمطالعه و داده

 شوند، سپس نتايج اين مدل ارائه خواهند شد.مي

 مطالعه مورد منطقه -4-1

استان گلستان در کشور ايران مدتي طوالني است که به 

لیشمانیوز جلدي نوع  پرخطرترين مناطق عنوان يکي از مهم

تپه در شمال روستايي شناخته شده است. شهرستان مراوه

هاي اصلي اين بیماري شرق اين استان يکي از کانون

که در اين منطقه میزان بروز طوري شود؛ بهشناخته مي

به ترتیب برابر  6931تا  6988هاي بیماري طي سال

بوده  هزار نفر جمعیت 611در  698،4و  283،4، 636،3

[ 48به عنوان مخزن اصلي ] جوندگان صحرايي[. 46است ]

ترين ناقل از جنس فلوبوتوموس پاپاتاسي رايجو پشه خاکي 

[. با توجه 26باشند ]ي اين بیماري در استان گلستان ميبرا

به آمار باالي شیوع لیشمانیوز جلدي نوع مرطوب در 

بیماري در تپه نسبت به میزان شیوع اين شهرستان مراوه

استان گلستان و همچنین در کشور ايران، منطقه مورد 

کیلومتر  26کیلومتر در  26اي به ابعاد مطالعه نیز محدوده

استان گلستان در نظر گرفته تپه واقع در در شهرستان مراوه

و طول جغرافیايي آن به ترتیب از غرب به شرق برابر شد 

و عرض  11˚ 11ˊ 26،616˝و  11˚ 43ˊ 2،191˝است با 

جغرافیايي آن نیز به ترتیب از جنوب به شمال به صورت 

باشند. شکل مي 96˚ 16ˊ 11،146˝و  96˚ 41ˊ 96،164˝

، استان گلستان، شهرستان مراوه تپه و محدوده مورد 2

 دهد.مطالعه را نشان مي

محدوده مورد مطالعهو ج(  شهرستان مراوه تپه، ب( استان گلستان، الف( منطقه مورد مطالعه -2شکل

متر  611تا  911در اين پژوهش، نواحي دشتي با ارتفاع 

و مزارع کشاورزي به عنوان زيستگاه اصلي جوندگان و عالوه 

ها نیز به عنوان محل بر مزارع کشاورزي، بستر رودخانه

هاي خاکي در منطقه مورد مطالعه در نظر ريزي پشهتخم

هاي مکاني به همراه اطالعات آماري، گرفته شد. اين داده

. نمودسازي را در اين مطالعه فراهم چارچوب اطالعاتي مدل

مکرر وزارت بهداشت و  گیرانههاي پیشبر خالف رفتار

اد موارد اين بیماري در هاي تحقیقاتي بسیار، تعدتالش

استان گلستان در حد باالي خود باقي مانده و اخیراً در 

 مناطق غیرآندمیک اين استان نیز گسترش يافته است.

 های مورد استفادهداده -4-2

هاي مکاني محدوده هاي مورد نیاز شامل: اليهداده

ها، محدوده ها، محدوده بخشها، محدوده شهرستاناستان

ها، ها، کاربري اراضي، شبکه رودخانه، مراکز آباديهادهستان

هاي آماري مربوط به اطالعات مدل رقومي ارتفاعي و داده

جمعیتي، اقتصادي، آموزشي و بهداشتي مربوط به هر آبادي 

(ب) (الف)

(ج)
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هاي مکاني مورد استفاده ، نمايي از داده9باشند. در شکلمي

 در منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است.

مبناي مکاني سازي مدل عاملنمايي از پیاده 4در شکل

 NetLogoسازي گسترش بیماري سالک در محیط شبیه

 آورده شده است.

  
 ب الف

 مدل رقومي ارتفاعي، ب( هاآباديها و حريم هاي کاربري زمین، شبکه رودخانهنقشه، الف( هاي مکاني استفاده شده در منطقه مورد مطالعهاليه -9شکل

 
 NetLogoسازي مبناي مکاني گسترش بیماري سالک در محیط شبیهسازي مدل عاملنمايي از پیاده -4شکل

 طراحی مدل -4-3

شده در اين هاي توسعه دادهبراي اجراي الگوريتم

استفاده شد.  NetLogoسازي مطالعه، از محیط شبیه

استفاده  ODD6سازي مدل از قانون بعالوه براي پیاده

سازي گسترش مکاني و [. اين مدل براي شبیه43گشت ]

اي از استان زماني بیماري لیشمانیوز جلدي در منطقه

طراحي شده است.  SEIRگیر بر اساس مدل همهگلستان 

هاي خاکي به به عنوان میزبان، پشهها تعامالت بین انسان

عنوان ناقل و جوندگان صحرايي به عنوان مخزن اصلي اين 

-سازي، به عنوان منشأ اصلي همهبیماري در محیط مدل

هاي شده شامل فاکتورباشند. مدل ارائهگیري مي

                                                           
1 Overview Design concepts Details (ODD) 

ها روي تعامالت )زيستي( است که اين فاکتور2اکولوژيکي

تواند اين مدل مي ،د؛ بنابراينگذار خواهند بوشده تأثیرذکر

گسترش بیماري لیشمانیوز جلدي را در منطقه مورد 

هايي تر کردن پیچیدگيسازي کند. براي کممطالعه شبیه

د، فرضیات نشوکه باعث انحراف مدل از هدف اولیه مي

 در نظر گرفته شد. آناي براي ساده

هاي متحرک و در اين مدل دو نوع عامل به صورت عامل

هاي در نظر گرفته شد. عامل هاي مختص به سلولاملع

خاکي و  هاي انساني، پشهمتحرک به سه کالس عامل

هاي پشه خاکي . عاملشدندجوندگان صحرايي تقسیم 

جوندگان ها و داراي دو نوع رفتار تغذيه و گزيدن انسان

هستند. با توجه به شرايط زيستي مناسب براي تغذيه 

                                                           
2 Ecological 
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هاي جوندگان صحرايي شاورزي، عاملاز مزارع ک جوندگان

و همچنین نواحي براي تغذيه به سمت مزارع کشاورزي 

هاي انساني در حال حرکت کنند. عاملحرکت ميدشتي 

باشند و داراي چهار وضعیت حساس، در معرض ابتالء، مي

ود يافته آلوده و مصون از ابتالء به بیماري يا حالت بهب

وسط پشه خاکي مورد گزش که انسان تباشند. هنگاميمي

قرار نگیرد، در وضعیت حساس به بیماري بوده است و هیچ 

نقش مستقیمي در مدل ندارد ولي در هنگام گزيدگي 

در معرض ابتالء به بیماري در  توسط پشه، به وضعیت

سازي، احتمال آلوده شدن يا مصونیت آيد و محیط مدلمي

ختص به سلول ن لحظه، عامل مکند. در اياو را محاسبه مي

سلولي( مقدار خطر را بر اساس اطالعات آماري )عامل 

مربوط به وضعیت هر آبادي )امکانات بهداشتي، وضعیت 

 آورد.سواد و اشتغال( براي هر محل )پیکسل( بدست مي

عته براي نمايش تعامالت بین سا 8سه گام زماني 

هاي متحرک در نظر گرفته شده است که اين سه گام در عامل

 62که مرحله اول آن از باشند؛ طوريروز ميطول يک شبانه

باشد. در اين مرحله، ناقلین و مخازن بیماري صبح مي 8شب تا 

هاي خاکي شروع به ند و پشهکنفعالیت خود را شروع مي

کنند. در دو گام زماني بعدي که به ترتیب طي ميگزيدن 

، فعالیت شب بوده 62غروب تا  4غروب و  4صبح تا  8ساعات 

ندگان متوقف شده و به استراحت هاي خاکي و جوپشه

هوايي براي زيست ناقلین اين وپردازند. با توجه به شرايط آبمي

هاي خاکي فقط در طي بهار و بیماري، در اين مدل پشه

ريزي کنند و در طول پايیز و زمستان تخمتابستان فعالیت مي

 شود.يها کاسته مو از جمعیت آن نمايندنمي

شده در اين قسمت و هاي زماني ارائهدر نتیجه گام

هاي خاکي در فصول برنامه زماني براي حرکت پشه

هاي متحرک را تحت تأثیر قرار ، فعالیت عاملسال مختلف

هاي ناهمگوني زماني دهند که اين خود يکي از جنبهمي

 باشد.مبنا ميهاي عاملدر مدل

 های مدلروجیخ -4-4

ها با سازي شامل: تعداد عاملهاي اصلي مدلخروجي

هاي حساس، در معرض ابتالء، آلوده و مصون از وضعیت

سازي و همچنین مقدار بیماري در هر تکرار از مدل

هاي مکاني بر حسب تعداد گزش حساسیت هريک از واحد

باشند. از طريق منجر به آلودگي در هر واحد سلولي مي

ماري لیشمانیوز جلدي در ها، گسترش بیهمین خروجي

 گردد.سرتاسر منطقه بررسي مي

 ،هاي آنمدل نشان داد که خروجيهاي اولیه يافته

نظر کارشناسان اين بیماري بوده و نتايج غیر قابل  راستا باهم

انتظاري را نداشته است. براي کشف الگوي مکاني گسترش 

 اين بیماري در منطقه مورد مطالعه، دو حالت براي حرکت

هاي انساني در نظر گرفته شد؛ بدين صورت که در عامل

توانند بدون هیچ محدوديتي هاي انساني ميحالت اول، عامل

( و در محیط خود حرکت کنند )حتي خارج از محدوده روستا

توانند در محدوده ا فقط ميهدر حالت دوم، اين عامل

، 1ل جا شوند. شکبههايي که در آنجا قرار دارند، جاروستا

میزان بروز سالیانه بیماري را با و بدون در نظر گرفتن 

-دهد. همانهاي انساني نشان ميمحدوديت در حرکت عامل

آيد، با در نظر گرفتن محدوديت در از اين شکل بر مي که طور

هاي انساني، میزان بروز بیماري به طور قابل حرکت عامل

. علت اين رسديابد و حدودًا به نصف ميتوجهي کاهش مي

ها در خارج از مسأله، وجود مزارع کشاورزي و محل رودخانه

محدوديت، باشد که با در نظر گرفتن محدوده هر روستا مي

گیرند و در گزش پشه خاکي قرار مي تر در معرضها کمانسان

 يابد.نتیجه تعداد موارد بیماري نیز کاهش مي

 
نظر گرفتن محدوديت در میزان بروز بیماري، با و بدون در  -1شکل

 هاي انسانيحرکت عامل

هاي مربوط به تعداد از ديگر نتايج اين مدل، خروجي

هاي انساني در هر واحد هاي منجر به آلودگي عاملگزش

سلولي بود که به صورت نقشه حساسیت اين بیماري 

، نقشه حساسیت اين بیماري در 1معرفي گشت. در شکل 

ده شده است. اين نقشه به منطقه مورد مطالعه نشان دا

هاي گزيدگيِ منجر به آلودگي صورت فاصله از محل

معرفي شد و نشان داد که نواحي کشاورزي و مراکز 

ها بیشتر در معرض آلودگي قرار جمعیتي نزديک رودخانه

که همبستگي مکاني بین نقاط آلوده و گیرند؛ به طوريمي
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براين براي درصد بدست آمد. بنا 66مزارع کشاورزي حدود 

توان راهکارهاي مناسبي را گیري از اين بیماري ميپیش

در جهت کاهش میزان جوندگان در مزارع کشاورزي ارائه 

بهداشتي  ها را در دستور کار مديران مسائلداد تا بتوان آن

 داد.منطقه مورد مطالعه قرار 

 
 سالک در منطقه مورد مطالعه نقشه حساسیت بیماري -1شکل

 گیری و پیشنهاداتنتیجه  -5

 گیرینتیجه -5-1

هاي هاي مدلاين پژوهش با هدف بررسي قابلیت

ي هاکشف گسترش بیماريسازي و شبیهمبنا در عامل

اين در ابتدا به مروري بر انجام شد؛ بنابر گیرهمه

هاي در مطالعات مربوط به بیماري GISهاي کاربرد

سپس مطالعات  .پرداخته شد گیر و بخصوص سالکهمه

مبنا در هاي عاملشده در زمینه کاربرد مدلانجام

سازي مدل مباني نظريها و همچنین گیري بیماريهمه

مبنا معرفي شدند. در نهايت براي بررسي کاربرد عامل

ها، شیوع ماريمبنا در زمینه گسترش بیهاي عاملمدل

اي از استان گلستان با استفاده از بیماري سالک در منطقه

سازي و به برخي از نتايج آن اشاره مبنا شبیهمدلي عامل

. يکي از نتايج قابل توجه آن، الگوي مکاني گسترش شد

که در اين بیماري در منطقه مورد مطالعه بود؛ به طوري

انساني در هاي نظر گرفتن محدوديت در حرکت عامل

مقايسه با در نظر نگرفتن اين محدوديت، باعث کاهش بروز 

. علت اين مسأله شدميسالیانه اين بیماري تا حد نصف 

ها هاي اطراف آبادينیز، وجود مزارع کشاورزي و رودخانه

بود که زيستگاه اصلي ناقلین و مخازن اين بیماري به شمار 

ت در حرکت حال آنکه در صورت عدم محدودي ؛رفتندمي

ها بیشتر در معرض نیش انسان هاي انساني،عامل

گرفتند که اين خود الگوي مکاني خاکي قرار ميپشه

گسترش بیماري را در مجاورت مزارع کشاورزي و 

کند. عالوه بر اين، همبستگي مکاني ها تأيید ميرودخانه

هاي درصد( بین مزارع کشاورزي و محل 66بسیار باالي )

کي، نشان داد که مزارع کشاورزي داراي خاگزش پشه

بیشترين پتانسیل براي گسترش اين بیماري در منطقه 

توان براي جلوگیري از مورد مطالعه هستند؛ بنابراين مي

هاي مناسبي را در جهت گسترش اين بیماري، راهکار

 کاهش میزان جوندگان در مزارع کشاورزي ارائه نمود.

 پیشنهادات -5-2

سازي تجريدي از دنیاي واقعي است ر مدلاز آنجا که ه

هاي مختلفي چون زمان و اين تجريد با توجه به محدوديت

ساز، ديدگاه هاي موجود، تخصص مدلانجام پروژه، داده

 هاي رياضي پايه ناقص درسازي و مدلساز، ابزار پیادهمدل

در ذيل نکاتي براي  پذيرد؛هاي مختلفي انجام ميدرجه

شده در بخش چهارم ارائه پژوهش انجام بهبود و تکامل

 شود:مي
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 هايي، يک روش اجرايي براي کنترل چنین بیماري

وجود دارد که به صورت محدود کردن تعامالت بین 

گردد. با هاي اين بیماري مطرح ميناقلین و میزبان

ايي که روي اين تعامالت تأثیر هفهم بهتر فاکتور

هاي کیفیت رفتارتوان باعث افزايش گذارند، ميمي

تواند شده در اين مطالعه ميپیشگیرانه شد. مدل ارائه

هاي اجتماعي، اقتصادي و با اندکي تغییر در متغیر

محیطي، در مناطق ديگري از استان گلستان و 

ديگري مورد  هاي از طريق ناقلِ همچنین براي بیماري

 استفاده قرار گیرد.

 گیرانه هاي پیشتوان سناريوهاي آينده ميدر پژوهش

هاي متفاوتي را بر اساس پويايي تعامالت بین عامل

هاي هاي خاکي و ساختارصحرايي، پشه جوندگانانساني، 

توان تغییرات محیطي و محیطي در نظر گرفت. بعالوه مي

ساخت )تغییرات کاربري اراضي و همچنین رشد بشر

ي وزارت بهداشت را نشیني( و مداخالت پیشگیرانهشهر

گیرانه هاي پیشسازي وارد کرد. از جمله اين رفتارر مدلد

-هاي آغشته به سم، بهرهبندتوان به استفاده از پشهمي

کشي و ها، اقدامات مربوط به جوندهکشگیري از حشره

 هاي مراقبتي توسط مردم اشاره داشت.اتخاذ رفتار
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