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مقاله پژوهشی

طﯽ دوره آماری ( )۹3۳3-۹3۱3از اداره کل هواﺷﻨاسﯽ ﺷﯿﺮاز ،و اطﻼﻋات روزاﻧﻪ مﺮﺑوط ﺑﻪ آالیﻨﺪههای هوا ( )O3،SO2،NO2،PM،COاز
اداره کل محﯿط زیست ﺷﯿﺮاز و آمار مﺮگ و مﯿﺮهای قلبﯽ -ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ مﺮﺑوط ﺑﻪ هﻤﯿن دوره آماری از داﻧﺸگاه ﻋلوم پﺰﺷکﯽ ﺷﯿﺮاز
پﺮداخﺘﻪ ﺷﺪ در مﺮحلﻪ ﺑﻌﺪ ﺑا اسﺘفاده از ﻧﺮماﻓﺰار  SPSS version 22ﺑﻪ تحلﯿل روشهای آماری و رواﺑط هﻤبسﺘگﯽ مﯿاﻧگﯿن ماهاﻧﻪ،
ﻓصلﯽ و ساالﻧﻪ مﺘغﯿﺮها ﺑا ﻓوتﺷﺪگان در سالهای مورد ﺑﺮرسﯽ پﺮداخﺘﻪ ﺷﺪ.
نتایج :ﻧﺘایج حاﺻل از این پژوهش حاکﯽ از آﻧست کﻪ ﺑﯿن پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ (رطوﺑت ،ﻓﺸار ،دما و ﺑاد) ﺑا مﺮگ و مﯿﺮهای ﻧاﺷﯽ از
ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ – ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ ارتباط مﻌﻨاداری در سطح  ۱۹و  ۱۱درﺻﺪ ( )P<0/01 , P<0/05وجود دارد .هم ﭼﻨﯿن ﺑﯿن مﺮگ و
مﯿﺮهای ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاریهای مورد مطالﻌﻪ در ﻓصول مﺨﺘلﻒ در ﺷﯿﺮاز تفاوت آﺷکاری مﺸاهﺪه مﯽﺷود و مﺮگ و مﯿﺮهای ﻧاﺷﯽ از
ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ -ﻋﺮوقﯽ ﺑﻪ ﻧسبت ﺑﯿﻤاریهای تﻨفسﯽ دارای حساسﯿت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧسبت ﺑﻪ پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ هسﺘﻨﺪ.
نتيجهگيری :در مجﻤوع در طول دوره آماری مورد ﻧظﺮ هﯿچ روز آلوده ﺑﻪ آالیﻨﺪههای  O3و  NO2در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز مﺸاهﺪه ﻧگﺮدیﺪ.
رواﺑط ﺑﯿن آالیﻨﺪهها دیگﺮ و مﯿﺰان مﺮگ و مﯿﺮ ﻧﯿﺰ مﻌﻨادار ﺑودﻧﺪ این هﻤبسﺘگﯽ ﺑا تاخﯿﺮ زماﻧﯽ  ۹-۹روزه ﺑﺮای آالیﻨﺪههای  COو
 PM10و  ۶-۹۱روزه را  SO2ﻧﺸان مﯽدهﺪ.
واژههای کليدی :آلودگﯽ هوا ،ﺑﯿﻤاریهای تﻨفسﯽ ،ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ -ﻋﺮوقﯽ ،ﺷﯿﺮاز.
ارجاع:

امﯿﺪوار کﻤال .ﺷﻬائﯿان سپﯿﺪه .امﯿﺮی اسفﻨﺪقﻪ محبوﺑﻪ .بررسی ارتباط غلظت آالیندهها و برخی پارامترهای اقليمی برميزان مرگهای ناشی از

بيماریهای قلبی و تنفسی در شهر شيراز .مجلﻪ ﻋلﻤﯽ پژوهﺸﯽ داﻧﺸگاه ﻋلوم پﺰﺷکﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوقﯽ یﺰد ۹3۱۱؛ .86۶8-8۳ :)3( 8۳
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مقدمه :ﺻﻨﻌﺘﯽﺷﺪن و رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ موجبات اﻓﺰایش مﯿﺰان آلودگﯽ را ﻓﺮاهم کﺮده است و تاﺛﯿﺮ مﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ سﻼمت ﻋﻤومﯽ
داﺷﺘﻪ است ،در این پژوهش ﺑﻪ ﺑﺮرسﯽ ارتباط غلظت آالیﻨﺪهها و ﺑﺮخﯽ پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ ﺑﺮ مﯿﺰان مﺮگهای ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ
و تﻨفسﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز پﺮداخﺘﻪ ﺷﺪه است.
روش بررسی :مطالﻌﻪ از ﻧوع تحلﯿلﯽ است ﺑﺪین مﻨظور اﺑﺘﺪا ﺑﻪ جﻤعآوری آمار روزاﻧﻪ مﺮﺑوط ﺑﻪ ﻋﻨاﺻﺮ اقلﯿﻤﯽ (دما ،رطوﺑت ،ﻓﺸار ،ﺑاد)
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ارتباط آالیندها و پارامترهای اقليمی با مرگهای ناشی از بيماری قلبی و تنفسی در شيراز

ﺑﯿﻤاریها از مﻬمتﺮین ﻋوامل تاﺛﯿﺮگذار ﺑﺮ اﻓﺰایش یا کاهش

اﺻطﻼح جغﺮاﻓﯿای پﺰﺷکﯽ ﺑﺮای ﻧﺨسﺘﯿن ﺑار توسط دکﺘﺮ

مﺮگ و مﯿﺮ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤاریهاست کﻪ ﺑﻪ تبع آن ﺑﻪ ﺑاال ﺑﺮدن

آلفﺮد هویلﻨﺪ ﺑﻪکار ﺑﺮده ﺷﺪ ( .)۹مﺮگ و مﯿﺮ و ﺑﯿﻤاریهای

کﯿفﯿت زﻧﺪگﯽ ﺑﻪویژه زﻧﺪگﯽ ﺷﻬﺮی کﻤك مﯽکﻨﺪ .لذا آگاهﯽ

اﻧسان تا حﺪ زیادی ﺑﻪ الگوهای هوا و آب و هوا ﺑسﺘگﯽ دارد.

از ﻋﻨاﺻﺮ آب وهوایﯽ و غلظت آالیﻨﺪهها و تأﺛﯿﺮ این دو ﺑﺮ اﺑﺘﻼ

وضﻌﯿت آب و هوایﯽ ﺑﻪطور ﺑالقوه مﯽتواﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻤاریهای واگﯿﺮ

ﺑﻪ ﺑﯿﻤاریها و مﺮگ و مﯿﺮ ﻧاﺷﯽ از آﻧﻬا کﻤك ﺑﺰرگﯽ در روﻧﺪ

ماﻧﻨﺪ آﻧفوالﻧﺰا ،آسم ،سﯿﻨﻪ پﻬلو و ...موﺛﺮ ﺑاﺷﺪ ( )8هﺮ کﺪام از

ﺑﺮﻧامﻪریﺰی ﺷﻬﺮی جﻬت ﺑاال ﺑﺮدن ﺷﺮایط زﻧﺪگﯽ اﻧساﻧﯽ

ﻋﻨاﺻﺮ آب و هوایﯽ در کﻨار آﺛار مثبت مﻤکن است ﺑﺮ سﻼمﺘﯽ

مﯽکﻨﺪ( .)۹۹در گذﺷﺘﻪ مطالﻌات زیادی در این زمﯿﻨﻪ ﺻورت

اﻧسان آﺛار مﻨفﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑاﺷﺪ ( ،)3ﺻﺪمات ﻧاﺷﯽ از این
آالیﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ مﺘوجﻪ کساﻧﯽ است کﻪ ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ-

کﻪ ﺑﯿن آب و هوای سﺮد و ﺑارش ﺑﺮف ﺑا سکﺘﻪ قلبﯽ ومغﺰی از

ﻋﺮوقﯽ دارﻧد ( .)6آلودگﯽ هوا یکﯽ از مﻬمتﺮین مﺨاطﺮات

لحاظ آماری ارتباط دارد .آﻧﺪرسون و ریچارد ﻧﯿﺰ ﻧﺸان دادﻧﺪ کﻪ

طبﯿﻌﯽ در ﺷﻬﺮها قلﻤﺪاد مﯽﺷود کﻪ مطالﻌﻪ اﺛﺮات آن یکﯽ از

اﻓﺰایش مﺮگ و مﯿﺮ ﻧاﺷﯽ از ایست قلبﯽ سﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﺑارش ﺑﺮف

اولویتهای ﻋﻤﺪه در مطالﻌات اقلﯿﻤﯽ ﺑﻪﺷﻤار مﯽرود (.)۹

در تورﻧﺘو ﺑا ﺑارش ﺑﺮف ﺑﯿش ازﭼﻬار ایﻨچ ارتباط مﻌﻨاداری داﺷﺘﻪ

گسﺘﺮش روز اﻓﺰون و ﺑﯽرویﻪ ﺷﻬﺮها ﺑﻪ هﻤﺮاه توسﻌﻪ سﺮیع

و ﺑارش تاﺑسﺘاﻧﯽ اﺛﺮ کم تﺮی ﺑﺮ مﺮگ و مﯿﺮ دارد ( .)۹3کﻼرک

اقﺘصادی و اﻓﺰایش مصﺮف اﻧﺮژی ﺑاﻋﺚ ایجاد مﺸکﻼت مﺘﻌﺪد

در سال ۹۳8۱کﺘاﺑﯽ ﺑا ﻋﻨوان تاﺛﯿﺮ آب و هوا در جلوگﯿﺮی و

زیست محﯿطﯽ ﺑﺮای ساکﻨﯿن آﻧﻬا گﺮدیﺪه است .آلودگﯽ هوای

درمان ﺑﺨﺸﯽ از امﺮاض مﺰمن مﻨﺘﺸﺮ ساخت کﻪ ﺷایﺪ ﺑﺘوان آن

ﺷﻬﺮها هﻤواره تﻬﺪیﺪی دایم و جﺪی ﺑﺮای سﻼمت ﺑﻬﺪاﺷت

را یکﯽ از کارﺑﺮدیتﺮین کﺘابها در مورد آب و هواﺷﻨاسﯽ

جامﻌﻪ و همﭼﻨﯿن محﯿط زیست مﯽﺑاﺷﺪ ( .)۶همﭼﻨﯿن ﻋواملﯽ

پﺰﺷکﯽ داﻧست ( .)۹6آلودگﯽ هوا آﺛار زیان آور زیادی ﺑﺮ اﻧسان،

ماﻧﻨﺪ گﺮد و غبار،گازها و ﺑﺨارات سﻤﯽ ،دود سﯿگار ﻧﯿﺰ در ﺑﺮوز

گﯿاهان ،موجودات و دارایﯽهای اﻧسان مﯽتواﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑاﺷﺪ ()۹۹

مﺸکﻼت تﻨفسﯽ و خفقان آور ،الﺘﻬاب ،سل و ...دخﯿل هسﺘﻨﺪ

ﺑﻪﻋﻨوان مثال مطالﻌاتﯽ کﻪ در زمﯿﻨﻪ ریﺰگﺮدها یا آالیﻨﺪههای

( .)8محﯿط زیست اﻧساﻧﯽ در سطح گسﺘﺮدهای واﺑسﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮایط

ذرهای اﻧجام گﺮﻓﺘﻪ است ﻧﺸان داده است کﻪ مواجﻬﻪهای کوتاه

آب و هوایﯽ است .از گذﺷﺘﻪهای دور تأﺛﯿﺮ اقلﯿم ﺑﺮ روی

مﺪت ﺑا PMمﯽتواﻧﺪ ﺑاﻋﺚ ﺑﺮوﻧﺸﯿت ،آسم و تغﯿﯿﺮاتﯽ در ضﺮﺑان

سﻼمﺘﯽ اﻧسان واضح و اﺛبات ﺷﺪه ﺑوده است ( )۳ﺑﻪ طوریکﻪ

قلب ﺷﺪه و همﭼﻨﯿن مواجهای طوالﻧﯽ مﺪت ﺑا ذرات مﯽتواﻧﺪ

ﺑقﺮاط پﺪر ﻋلم طب در ﺑاره تاﺛﯿﺮات آب وهوا ﺑﺮ پﯿکﺮ اﻧسان

ﺑاﻋﺚ اﻓﺰایش خطﺮ سﺮطان ریﻪ ،ﺑﯿﻤاریهای تﻨفسﯽ و آرتﺮیو

ﭼﻨﯿن ﺑﯿان ﻧﻤوده کﻪ آن کسﯽ کﻪ طالب هﻨﺮ پﺰﺷکﯽ است الزم

اسلکلﺮوزیس ﺷود ( .)۹۶در سال  8۱۱8آﻧﺘوﻧﻼ و هﻤکاران ﺑﻪ

است کﻪ قبل از هﻤﻪ ﺑﻪ تاﺛﯿﺮات ﻓصول توجﻪ ﻧﻤایﺪ سپس از

ﺑﺮرسﯽ اﺛﺮ آب و هوا ﺑﺮ مﺮگ و مﯿﺮهای قلبﯽ ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ

اﺛﺮات ﺑادهای گﺮم وسﺮد وکﯿفﯿت آب اطﻼﻋاتﯽ ﺑﻪدست آورد و

در ﺑﯿن سالهای  ۹۱۳۶-۹۱۱3در دوازده ﺷﻬﺮ آمﺮیکا ﺑا

ﺑﻌﺪ در زمﯿﻨﻪ ﻓضاهای سبﺰ و پﺮ آب ﺑﺮرسﯽ ﻧﻤایﺪ ( .)۱سازمان

اسﺘفاده از روش پواسون پﺮداخﺘﻨﺪ ( ،)۹8ﻧﺘایج حاﺻل از این

ﺑﻬﺪاﺷت جﻬاﻧﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷت را ﺑﻪﻋﻨوان حالﺘﯽ از تﻨﺪرسﺘﯽ کامل

تحقﯿق ﻧﺸان داد کﻪ ،ﭼﻪ در ﺷﻬﺮهای گﺮمسﯿﺮ و ﭼﻪ در

جسﻤﯽ ،ذهﻨﯽ ،اجﺘﻤاﻋﯽ و ﻧﻪﺻﺮﻓاً ﺑﯿﻤاری و ضﻌﻒ تﻌﺮیﻒ کﺮده

ﺷﻬﺮهای سﺮدسﯿﺮ تغﯿﯿﺮ در درجﻪ حﺮارت هوا اﺛﺮات مسﺘقﯿﻤﯽ

است ( .)۹۱در کﻨار تأﺛﯿﺮات اقلﯿم ﺑﺮ روی سﻼمﺘﯽ اﻧسان،

ﺑﺮ این ﻧوع مﺮگ و مﯿﺮ دارد ،اما راﺑطﻪ مﻌﻨﯽداری ﺑﯿن تغﯿﯿﺮات

آلودگﯽ هوا از مسائل مﻬﻤﯽ است کﻪ در ﭼﻨﺪ دهﻪ اخﯿﺮ ﺑا

رطوﺑت و مﯿﺰان مﺮگ و مﯿﺮ ﺑﻪ دست ﻧﯿامﺪ .پﯿکو و هﻤکاران در

سﺮﻋت زیادی رو ﺑﻪ اﻓﺰایش است .اﺛﺮات پارامﺘﺮهای آب وهوایﯽ

سال  8۱۱۱ﺑا اﻧجام مطالﻌﻪای در اتﺮیش ،ﻓﺮاﻧسﻪ و سوئﯿس

و غلظت آالیﻨﺪهها (کﻪ آب و هوا تأﺛﯿﺮ زیادی در تجﻤع و
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گﺮﻓﺘﻪ است از جﻤلﻪ مطالﻌات روگُت و پادگﯿت ( )۹8ﻧﺸان دادﻧﺪ
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کمال اميدوار و همکاران

کﻪ دﭼار حﻤﻼت آسم ﺷﺪهاﻧﺪ در مﻌﺮض آالیﻨﺪههای هوا قﺮار

ﺷﺪگان اﻓﺰایش مﯽیاﺑﺪ ( .)88سوخﺘﻪ زار در پژوهش خود در

داﺷﺘﻪاﻧﺪ ( .)3در سال  8۱۹8ماراکا و هﻤکاراﻧش پژوهﺸﯽ

زمﯿﻨﻪ تاﺛﯿﺮ پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ و تﻨفسﯽ

تحتﻋﻨوان ﺑﺮرسﯽ ارتباط تﻌﺪاد مﺮاجﻌﻪ کﻨﻨﺪگان ﺑﻪ اورژاﻧس

ﺷﻬﺮ خﺮم آﺑاد از روش هﻤبسﺘگﯽ پﯿﺮسون و مﺪل رگﺮسﯿون

ﺑﯿﻤارسﺘانهای مجارسﺘان ﺑا آالیﻨﺪههای ﺑﯿولوژیکﯽ و ﺷﯿﻤﯿایﯽ

ﺑﻬﺮه جست .ﻧﺘایج حاﺻل از این پژوهش حاکﯽ از آن است کﻪ

هوا اﻧجام دادﻧﺪ ( )۹۳در این پژوهش از روش رگﺮسﯿون

دمای هوا و تﻌﺪاد روزهای گﺮد و غبار ﺑا تﻌﺪاد ﺑﯿﻤاران تﻨفسﯽ

غﯿﺮخطﯽ اسﺘفاده ﺷﺪه است و ﻧﺘایج حاﺻل از آن ارتباط قوی

ارتباط دارد اما ارتباط مﻌﻨاداری ﺑﯿن پارامﺘﺮهای مورد مطالﻌﻪ و

ﺑﯿن مﺮاجﻌﻪکﻨﻨﺪگان ﺑﻪ ﺑﯿﻤارسﺘانها ﺑﻪدلﯿل حﻤﻼت آسم و

ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ مﺸﺨص ﻧﺸﺪه است ( .)83در سال ۹3۱8

غلظت مﯿاﻧگﯿن روزاﻧﻪ آالیﻨﺪههای هوا و مﯿﺰان گﺮده گﯿاهﯽ را

مطالﻌﻪای تحتﻋﻨوان تاﺛﯿﺮ آالیﻨﺪههای هوا ﺑﺮ ﺑﯿﻤاران قلبﯽ -

ﻧﺸان مﯽدهﺪ .وﻧوس و هﻤکاران طﯽ تحقﯿقات خود در ده ﺷﻬﺮ

تﻨفسﯽ پذیﺮش ﺷﺪه در ﺑﯿﻤارسﺘانهای مﻨﺘﺨب ﺷﯿﺮاز توسط

کاﻧادا اﺛﺮ آلودگﯽ هوا و اﻧواع آب و هوا در ﻓصول مﺨﺘلﻒ ،ﺑﺮ

دهقاﻧﯽ و هﻤکاراﻧش ( )۶ﺻورت گﺮﻓت در این مطالﻌﻪ از روش

ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ و تﻨفسﯽ اﻓﺮاد سالﻤﻨﺪ را مورد مطالﻌﻪ قﺮار

رگﺮسﯿون پواسون و آزمون  Tاسﺘفاده ﺷﺪه و ﻧﺘﯿجﻪ حاﺻل از

دادﻧﺪ .در این مطالﻌﻪ از روش پواسون خطﯽ ﺑﺮای تحلﯿل

پژوهش ارتباط مﻌﻨﯽداری ﺑﯿن موﻧوکسﯿﺪکﺮﺑن و تﻌﺪاد

دادههای مﺮتبط ﺑﻪ آلودگﯽ و پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ ﺑﯿن سالهای

مﺮاجﻌﯿن ﺑﻪ ﺑﯿﻤارسﺘانها را ﻧﺸان مﯽدهﺪ اما ﺑا توجﻪ ﺑﻪ این

 ۹۱۳۹-۹۱۱۱اسﺘفاده ﺷﺪه است ( .)۹۱جاﻧسون طﯽ پژوهش

تحقﯿق ارتباطﯽ ﺑﯿن سایﺮ آالیﻨﺪههای هوا ﺑا تﻌﺪاد مﺮاجﻌﯿن

خود ﺑﻪ ﺑﺮرسﯽ ﻋوارض قﺮار گﺮﻓﺘن در مﻌﺮض دود سﯿگار و

وجود ﻧﺪارد .ﺷﯿﺮاز سومﯿن ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ لحاظ وسﻌت ﺑا ﺷﺮایط

سایﺮ آالیﻨﺪههای هوا در درجﻪ اول ﺑﻪ ریﻪها و سپس ﺑﻪ قلب را

جغﺮاﻓﯿایﯽ ویژه (محصور ﺑودن در مﯿان کوهها) هﻤﺮاه ﺑا تﺮاکم

ﺑﺮرسﯽ کﺮد .ﻧﺘایج حاﺻل از این ﺑﺮرسﯽ ﻧﺸان داد کﻪ ﺑا اﻓﺰایش

ﺻﻨایع در محﺪوده ﺷﻬﺮ و اﻓﺰایش مﯿﺰان تﺮدد وسایل ﻧقلﯿﻪ است

ﻧاگﻬاﻧﯽ آلودگﯽ هوا مﯽتوان ﺷاهﺪ اﻓﺰایش مﺮگ و مﯿﺮهای

کﻪ تﻤامﯽ این ﻋوامل مﻨجﺮ ﺑﻪ اﻓﺰایش سطح آلودگﯽ هوا در این

ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ ﺑود (.)8۱

ﺷﻬﺮ گﺮدیﺪه است ( )86لذا هﺪف اﺻلﯽ از این مطالﻌﻪ تﻌﯿﯿن

در ایﺮان ﻧﯿﺰ مطالﻌات و تحقﯿقات در زمﯿﻨۀ اﺛﺮ آلودگﯽ هوا ﺑﺮ

ارتباط ﺑﯿن ﺑﺮخﯽ پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ و آالیﻨﺪههای هوا و مﺮگ

ﺑﯿﻤاریهای خاص (قلبﯽ و تﻨفسﯽ) ﺻورت گﺮﻓﺘﻪ است.

و مﯿﺮ های ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاری های قلبﯽ -ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ در

مسجﺪی و هﻤکاران هﻤبسﺘگﯽ آالیﻨﺪههای مﻬم هوا ﺑﺮ مﯿﺰان

ﺷﯿﺮاز است .ﺑا توجﻪ ﺑﻪ پﯿﺸﯿﻨﻪ مذکور ﺑﻪ ﻧظﺮ مﯽرسﺪ

حﻤﻼت حاد قلبﯽ و تﻨفسﯽ در تﻬﺮان را مورد ﺑﺮرسﯽ قﺮار دادﻧﺪ.

پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ و آلودگﯽ روزاﻓﺰون ﺷﻬﺮهای ﺑﺰرگ ﻧقش

ﻧﺘایج حاﺻل از این تحقﯿق ﻧﺸان داد کﻪ مﯿاﻧگﯿن غلظت آالیﻨﺪه

قاﺑل تاملﯽ در رخﺪاد ﺑسﯿاری از ﺑﯿﻤاریها و در ﻧﻬایت مﺮگ و

دی اکسﯿﺪ گوگﺮد و دی اکسﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑا حﻤﻼت آسم ارتباط

مﯿﺮها دارﻧﺪ .از این رو مطالﻌﻪ ارتباط ﺑﯿﻤاریهای مﺨﺘلﻒ ﺑا

دارد اما در سایﺮ موارد ارتباط مﻌﻨاداری مﺸاهﺪه ﻧﺸﺪ (.)8۹

ﻋوامل اقلﯿﻤﯽ ﺑایﺪ ﺑﯿش از پﯿش مورد ﻧظﺮ واقع ﺷود .همﭼﻨﯿن

محﻤﺪی ( )۹۱در تحقﯿق خود ﺑا موضوع ارتباط ﻋﻨاﺻﺮ اقلﯿﻤﯽ

ﺑا ﺑﺮرسﯽ روش کار پژوهشها و مقاالت ﺑﻪ ﻧظﺮ مﯽرسﺪ ﺑﻬﺘﺮین

ﺑا آلودگﯽ هوا ﺑﺮ ﺑﯿﻤاری آسم طول دوره آماری ()۹۱۱۹-۹۱۱۱

روش آماری جﻬت پﯿﺸبﺮد این پژوهش روش های هﻤبسﺘگﯽ

ﺑﻪ این ﻧﺘﯿجﻪ رسﯿﺪ کﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮین مﺮاجﻌﻪکﻨﻨﺪگان ﺑﯿﻤاریهای

ﺑاﺷﺪ .از این رو این تحقﯿق ﺑا توجﻪ ﺑﻪ اکثﺮ تحقﯿقات ذکﺮ ﺷﺪه ﺑا

آسﻤﯽ در زمسﺘان ،ﺑﻪدلﯿل اﻓت درجﻪ حﺮارت و اﻓﺰایش مﯿﺰان

روش هﻤبسﺘگﯽ و رگﺮسﯿون خطﯽ جﻬت ﺑﺮرسﯽ تاﺛﯿﺮ ﻋوامل

آلودگﯽ هوا ﻧاﺷﯽ از واروﻧگﯽ دمایﯽ و طوالﻧﯽ ﺑودن ﺷبها ﺑوده

اقلﯿﻤﯽ و آالیﻨﺪههای هوا ﺑﺮ مﯿﺰان مﺮگ و مﯿﺮهای ﻧاﺷﯽ از
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هﺰار ﺑﺮوﻧﺸﯿت مﺰمن در اطفال و ﺑﯿش از ۹۱۱هﺰار ﻧفﺮ از اﻓﺮادی

ﻓاﺻلﻪ گﯿﺮد ،مﯿﺰان اسﺘﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﯿجﻪ تﻌﺪاد ﻓوت

Downloaded from jssu.ssu.ac.ir at 6:22 IRDT on Wednesday April 21st 2021

مﺸﺨص کﺮدﻧﺪ کﻪ ﺑﯿش از ﺷش درﺻﺪ مﺘوﻓﯿان و ﺑﯿش از8۱۱

است .ﺑﻨاﺑﺮاین هﺮﭼقﺪر ﺷﺮایط اقلﯿﻤﯽ از محﺪوده آسایش اﻧسان

ارتباط آالیندها و پارامترهای اقليمی با مرگهای ناشی از بيماری قلبی و تنفسی در شيراز

توجﻪ ﺑﻪ موقﻌﯿت جغﺮاﻓﯿایﯽ ﺷﻬﺮ ،آلودگﯽ هوای ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ اﻓﺰایش

ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز مﯽ ﺑاﺷﺪ؛ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ جﻤعآوری آمار روزاﻧﻪ مﺮﺑوط ﺑﻪ

جﻤﻌﯿت ،تﺮاﻓﯿك ،ساختوساز کارخاﻧجات و کارگاههای ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻋﻨاﺻﺮ اقلﯿﻤﯽ (دما ،رطوﺑت ،ﻓﺸار ،ﺑاد) طﯽ دوره آماری

ﺑسﺘگﯽ دارد و ﺑا توجﻪ ﺑﻪ مﯿﺰان آلودگﯽ ﺷﯿﺮاز و موقﻌﯿت

( )۹3۳3-۹3۱3از اداره کل هواﺷﻨاسﯽ ﺷﯿﺮاز ،اطﻼﻋات روزاﻧﻪ

جغﺮاﻓﯿایﯽ این ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻧظﺮ مﯽرسﺪ مﯿﺰان آلودگﯽ و ﻋﻨاﺻﺮ اقلﯿﻤﯽ

مﺮﺑوط ﺑﻪ آالیﻨﺪه های هوا ( )O3،SO2،NO2،PM،COمﺮﺑوط ﺑﻪ

از جﻤلﻪ دما و ﺑاد تاﺛﯿﺮ ﺑسﺰایﯽ در ﺑﺮوز ﺑﯿﻤاریهای مﺨﺘلﻒ دارد.

سالهای ( )۹3۳3-۹3۱3از اداره کل محﯿط زیست ﺷﯿﺮاز و

در این تحقﯿق سﻌﯽ ﺑﺮ آﻧست تا ﺑﻪ ﺑﺮرسﯽ راﺑطﻪ ﺑﯿن آلودگﯽ هوا و

آمار مﺮگ و مﯿﺮهای قلبﯽ -ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ مﺮﺑوط ﺑﻪ هﻤﯿن

پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ (رطوﺑت ،ﻓﺸار ،دما و ﺑاد) ﺑا مﯿﺰان مﺮگ و

دوره آماری از داﻧﺸگاه ﻋلوم پﺰﺷکﯽ ﺷﯿﺮاز پﺮداخﺘﻪ ﺷﺪ.

هﺪف از اﻧجام این تحقﯿق ﺑﺮرسﯽ اﺛﺮات آلودگﯽ هوا و پارامﺘﺮهای

پس از گﺮدآوری ،دادهها و اطﻼﻋات ﺑا اسﺘفاده از ﻧﺮماﻓﺰار

اقلﯿﻤﯽ ﺑﺮ مﯿﺰان مﺮگ و مﯿﺮهای ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ و

 SPSS version 22و ﺑا اسﺘفاده از روشهای آماری توﺻﯿفﯽ،

تﻨفسﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ،جﻬت کاهش مبﺘﻼیان مﯽﺑاﺷﺪ .کﻪ در قالب

رواﺑط هﻤبسﺘگﯽ و رگﺮسﯿون ﺑﻪ تحلﯿل مﯿاﻧگﯿن ماهاﻧﻪ ،ﻓصلﯽ و

اهﺪاف مﺮحلﻪای و جﺰیﯽ زیﺮ مﯽتوان ﺑﯿان ﻧﻤود:

ساالﻧﻪ مﺘغﯿﺮها ﺑا ﻓوتﺷﺪگان در سالهای مورد ﺑﺮرسﯽ پﺮداخﺘﻪ
ﺷﺪ .اسﺘان ﻓارس ﺑا وسﻌت ۹88۶۶۹کﯿلومﺘﺮ مﺮﺑع ،ﺑﯿن 88

ﺷﻨاخت راﺑطﻪ ﺑﯿن دما ﺑا مﯿﺰان ﺑﺮوز مﺮگ و مﯿﺮ های ﻧاﺷﯽ

درجﻪ و  ۹دقﯿقﻪ تا  3۹درجﻪ و  68دقﯿقﻪ ﻋﺮض ﺷﻤالﯽ از خط

از ﺑﯿﻤاری های قلبﯽ و تﻨفسﯽ

اسﺘوا و  ۹۱درجﻪ و  36دقﯿقﻪ تا  ۹۹درجﻪ و  66دقﯿقﻪ طول

ﺷﻨاخت ارتباط ﺑﯿن ﻓﺸار و ﺑاد ﺑا مﯿﺰان ﺑﺮوز مﺮگ و مﯿﺮ

ﺷﺮقﯽ از ﻧصﻒالﻨﻬار گﺮیﻨویچ قﺮار دارد و 8/6درﺻﺪ مساحت

های ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاری های قلبﯽ و تﻨفسﯽ

خاک ایﺮان را ﺑﻪ خود اخﺘصاص داده است مﺨﺘصات جغﺮاﻓﯿایﯽ

ﺷﻨاخت ﻧقش آلودگﯽ هوا در ﺑﺮوز مﺮگ و مﯿﺮهای ﻧاﺷﯽ از

اسﺘان ﻓارس و ﺷﻬﺮسﺘان ﺷﯿﺮاز در ﺷکل زیﺮ آورده ﺷﺪه است.

ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ و تﻨفسﯽ

مالحظات اخالقی

روش بررسی

پﺮوپوزال این تحقﯿق توسط داﻧﺸگاه یﺰد تایﯿﺪ ﺷﺪه است

این مطالﻌﻪ از ﻧوع تحلﯿلﯽ است ﺑﺮای اﻧجام آن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ

(کﺪ اخﻼق.)IR.YAZD.RES.1398.004

مطالﻌﻪ کﺘاﺑﺨاﻧﻪای در خصوص ساﺑقﻪ تحقﯿق و روشها و
تکﻨﯿكها پﺮداخﺘﻪ ﺷﺪ جامﻌﻪ آماری مﯿﺰان مﺮگ و مﯿﺮهای

ﺷکل :۹موقﻌﯿت جغﺮاﻓﯿایﯽ ﺷﻬﺮسﺘان ﺷﯿﺮاز و ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز
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مﯿﺮهای ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ و تﻨفسﯽ پﺮداخﺘﻪ ﺷود .لذا

تجزیه و تحليل آماری

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i3.3744

ﺷﻬﺮ ایران
دانشگاههای
دانشجویان
ﺷﯿﺮاز…،و محﺪوده مورد مطالﻌﻪ
دخترتﻨفسﯽ
ﻋﺮوقﯽ و
شيوع چاقی درقلبﯽ و
ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ وتﻨفسﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز تﺪوین گﺮدیﺪه است .ﺑا

کمال اميدوار و همکاران

نتایج

مورد ﺑﺮرسﯽ در این پژوهش راﺑطﻪ مﻌﻨادار و ﺑسﯿار قوی ﺑا

جﻬت ﺑﺮآورد راﺑطﻪ هﺮیك از مﺘغﯿﺮهای اقلﯿﻤﯽ ﺑا تﻌﺪاد اﻓﺮاد

مﯿﺰان ﺑﺮوز مﺮگ و مﯿﺮهای تﻨفسﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در مورد

ﻓوت ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ -ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ از ضﺮیب

ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ ﻧﯿﺰ سﻪ پارامﺘﺮ رطوﺑت ،ﻓﺸار و دما

هﻤبسﺘگﯽ پﯿﺮسون اسﺘفاده ﺷﺪه است کﻪ ﻧﺘایج ﺑﻪ تفکﯿك ماه

دارای راﺑطﻪ مﻌﻨادار و ﺑسﯿار قوی ﺑا تﻌﺪاد مﺮگ و مﯿﺮها هسﺘﻨﺪ

در جﺪول۹گﺰارش ﺷﺪه است .در این مبحﺚ راﺑطﻪ هﺮ یك از

اما در این گﺮوه راﺑطﻪ مﻌﻨاداری ﺑا پارامﺘﺮ ﺑاد دیﺪه ﻧﻤﯽﺷود.

مﺘغﯿﺮها ﺑﻪ ﺻورت جﺪاگاﻧﻪ ﺑا تﻌﺪاد مﺮگ و مﯿﺮها در هﺮ یك از

پس از ﺑﺮرسﯽهای اﻧجام گﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد مﯿﺰان هﻤبسﺘگﯽ

گﺮوههای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ سﻨجﯿﺪه ﺷﺪه است .ﺑا توجﻪ ﺑﻪ

آالیﻨﺪهها ﺑا مﯿﺰان ﺑﺮوز مﺮگ و مﯿﺮها ﺑا اسﺘفاده از تاخﯿﺮ زماﻧﯽ

جﺪول  ۹ﺑﯿﺸﺘﺮین مﯿﺰان هﻤبسﺘگﯽ غﯿﺮمﻌﻨادار در این ماه
مﺮﺑوط ﺑﻪ پارامﺘﺮ ﺑاد و ﺑﯿﻤاری قلبﯽ ( )P>/۱۹، r=۱/۹3۱و

آورده ﺷﺪه است.

کﻤﺘﺮین مﯿﺰان هﻤبسﺘگﯽ مﺮﺑوط ﺑﻪ مﺘغﯿﺮ دما و ﺑﯿﻤاری قلبﯽ

ﺑا توجﻪ ﺑﻪ جﺪول 6پس از اﻧجام محاسبات ﺑا تاخﯿﺮ زماﻧﯽ

( )P>/۱۹، r=۱/۱۱۹مﯽﺑاﺷﺪ .در گﺮوه مﺮگ و مﯿﺮهای ﻧاﺷﯽ از

 ۹-۹روزه تﻤامﯽ پارامﺘﺮها دارای هﻤبسﺘگﯽ مثبت و ﻋﻤوم

ﺑﯿﻤاریهای تﻨفسﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮین هﻤبسﺘگﯽ غﯿﺮ مﻌﻨا دار ﺑﻪ دما

هﻤبسﺘگﯽهای ماﺑﯿن ماهها و آالیﻨﺪههای  COو PMدارای

( )P>/۱۹، r=-۱/۱۱۳و کﻤﺘﺮین مﯿﺰان هﻤبسﺘگﯽ مﺮﺑوط ﺑﻪ

رواﺑط مﻌﻨادار ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻨا ﺑﺮ محاسبات ﺑا ﺑﺮآورد تاخﯿﺮ زماﻧﯽ،

پارامﺘﺮ رطوﺑت ( )P>/۱۹، r=۱/۱68مﺮﺑوط است .در زمﯿﻨﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮین زمان تاﺛﯿﺮ آالیﻨﺪههای COو  PMدر تاخﯿﺮ  ۹تا ۹

مﺮگ و مﯿﺮهای ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ –ﻋﺮوقﯽ هﻤانطور

روزه و ﺑﯿﺸﺘﺮین تاﺛﯿﺮ آالیﻨﺪه  SO2ﺑا تاخﯿﺮ  ۶تا ۹۱روزه در هﺮ

کﻪ ﻧﺘایج ضﺮیب هﻤبسﺘگﯽ ﻧﺸان داد در ﺑﺮخﯽ از ماهها (تﯿﺮ،

دو گﺮوه ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ مﯽ ﺑاﺷﺪ.

مﺮداد ،مﻬﺮ ،آذر و ﺑﻬﻤن) مﺘغﯿﺮهای اقلﯿﻤﯽ ماﻧﻨﺪ رطوﺑت ،ﻓﺸار،

ﺑﺮ طبق جﺪول ۶از ﺑﯿن پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ پارامﺘﺮ دما

دما و ﺑاد ﺑا تﻌﺪاد مﺮگ و مﯿﺮها دارای راﺑطﻪ مﻌﻨاداری هسﺘﻨﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮین تاﺛﯿﺮ را ﺑﺮ مﯿﺰان مﺮگ و مﯿﺮ های ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاریهای

در گﺮوه مﺮگ و مﯿﺮ های ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاریهای تﻨفسﯽ ﻧﯿﺰ

قلبﯽ –ﻋﺮوقﯽ داﺷﺘﻪ است و تاﺛﯿﺮ سایﺮ پارامﺘﺮها محﺪودتﺮ ﺑوده

ماه هایﯽ ماﻧﻨﺪ ﺑﻬﻤن و اسفﻨﺪ و پارامﺘﺮهایﯽ هﻤچون رطوﺑت و

و در کل ۹۱درﺻﺪ از تغﯿﯿﺮات این دسﺘﻪ از مﺮگ و مﯿﺮها واﺑسﺘﻪ

دما دارای راﺑطﻪ مﻌﻨاداری ﺑا تﻌﺪاد مﺮگ و مﯿﺮها هسﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ است.

در جﺪول  8ضﺮیب هﻤبسﺘگﯽ ﻓصلﯽ مﺘغﯿﺮهای اقلﯿﻤﯽ ﺑا

ﺑﺮ طبق جﺪول 8از ﺑﯿن پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ پارامﺘﺮ رطوﺑت

تﻌﺪاد ﻓوت ﺷﺪگان در اﺛﺮ ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮین تاﺛﯿﺮ را ﺑﺮ مﯿﺰان مﺮگ و مﯿﺮهای ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاریهای

مورد توجﻪ قﺮار گﺮﻓﺘﻪ است؛ در ﻓصل ﺑﻬار هﻤبسﺘگﯽ مﻌﻨا داری

تﻨفسﯽ داﺷﺘﻪ است و درمجﻤوع  ۹۶درﺻﺪ از تغﯿﯿﺮات این دسﺘﻪ

ﺑﯿن ﻋﻤوم پارامﺘﺮهای مورد مطالﻌﻪ در این تحقﯿق و مﺮگ و

از مﺮگ و مﯿﺮها واﺑسﺘﻪ ﺑﻪ پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ است.

مﯿﺮها وجود دارد.
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پﺮداخﺘﻪ ﺷﺪ.کﻪ ﻧﺘایج حاﺻل ازاین محاسبات در جﺪول  6و ۹

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i3.3744

ﺑا توجﻪ ﺑﻪ جﺪول  3مﯽتوان گفت ،تﻤامﯽ پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ

ارتباط آالیندها و پارامترهای اقليمی با مرگهای ناشی از بيماری قلبی و تنفسی در شيراز

ماه

ﻓﺮوردین
اردیبﻬﺸت
خﺮداد
تﯿﺮ

ﺷﻬﺮیور
مﻬﺮ
آﺑان
آذر
دی
ﺑﻬﻤن
اسفﻨﺪ

قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ

-۱/۱۶8
۱/۱68
-/۱38
۱/۱۹6
-۱/۱3۱
۱/۱۹3
۱/۱۹۱
-۱/۱۱8
-۱/۱۹3
۱/۱۶6
-۱/۱۹۹
-۱/۱6۱
-۱/۱86
-۱/۱۹6
-۱/۱۹8
۱/۱۳۹
۱/۱۶۱
۱/۱8۱
۱/۱۹3

-۱/۱88
۱/۱۹6
۱/۱63
-۱/۱83
-۱/۱8۱
۱/۱88
۱/۱6۱
-۱/۱۱8
-۱/۹۱۱
-۱/۱۳۹
-۱/۹۹3
-۱/۱۹8
-۱/۹۹3
۱/۱88
-۱/۹۹۱
۱/۱۱8
۱/۱۳6
۱/۱8۶
۱/۱۱۱

۱/۱۱۹
-۱/۱۱۳
-۱/۱۶6
۱/۱۶۱
۱/۱3۱
-۱/۱۶۹
*۱/۹۹۹
۱/۱۹۱
**۱/۹88
۱/۱8۱
۱/۱6۹
۱/۱38
۱/۱63
۱/۱8۳
۱/۱۶۶
-۱/۱3۹
**-۱/۹۱8
-۱/۱6۱
-۱/۱8۱

۱/۹3۱
-۱/۱86
۱/۱۳3
-۱/۹۱۹
۱/۱۹۹
۱/۱8۱
۱/۱8۹
-۱/۱۱8
۱/۱۱۹
۱/۱6۱
۱/۱۳۹
-۱/۱8۶
*۱/۹66
-۱/۱8۹
۱/۱۱۱
-۱/۱۱3
۱/۱۹8
-۱/۱۳۹
-۱/۱8۳

تﻨفسﯽ

۱/۹۱۳

-۱/۱۱3

-۱/۱۱8

۱/۱8۹

قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ

۱/۱۹۳
**۱/88۱
۱/۹8۹
۱/۱۶6

*۱/۹8۹

**-۱/۹۳8

۱/۱۱۹
-۱/۱۹۶
۱/۹۹8

-۱/۱۹۶
-۱/۱3۱
*-۱/۹۹۹

-۱/۱۶۱
-۱/۱۹۱
-۱/۹۱۹
-۱/۱۳۱

متغير وابسته

**=P<0/01

*=P<0/05

ضﺮیب هﻤبسﺘگﯽ ماهاﻧﻪ مﺘغﯿﺮهای اقلﯿﻤﯽ ﺑا تﻌﺪاد ﻓوت ﺷﺪگان در اﺛﺮ ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ

جﺪول :8طﯽ دوره آماری۹3۳3-۹3۱3
ماه

ﺑﻬار
تاﺑسﺘان
پایﯿﺰ
زمسﺘان

متغير مستقل

فشار

دما

باد

قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ

۱/۱6۶

*۱/۱8۱

**-۱/۹۱۹

*۱/۱۳8

*۱/۱۳۹

*-۱/۱۳3

-۱/۱۹۳
-۱/۱33
**۱/۹۶6
۱/۱۶۹
۱/۱۹8

*۱/۱8۱

**-۱/۹۱۹

-۱/۱8۱
**۱/۹۶۶
۱/۱۹6
۱/۱۹3

۱/۱۶۹
**-۱/866
-۱/۱۹۱
*-۱/۱۳۹

۱/۱3۱
-۱/۱6۱
۱/۱3۱
-۱/۱۹۱
-۱/۱۱3
-۱/۱۶۳
*-۱/۱۳۱

تﻨفسﯽ

**۱/۹۹۱

۱/۱6۱

-۱/۱3۳

-۱/۱3۶

متغير وابسته

رطوبت

ضﺮیب هﻤبسﺘگﯽ ﻓصلﯽ مﺘغﯿﺮهای اقلﯿﻤﯽ ﺑا تﻌﺪاد ﻓوت ﺷﺪگان در اﺛﺮ ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ
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مﺮداد

متغير مستقل

رطوبت

فشار

دما

باد

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i3.3744

آماریدر۹3۳3-۹3۱3
جﺪول :۹طﯽ
دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …
دورهچاقی
شيوع

کمال اميدوار و همکاران

متغير

رطوبت

فشار

دما

باد

مﺮگ و مﯿﺮهای قلبﯽ -ﻋﺮوقﯽ

**۱/۹۳۱

**۱/۹86

**-۱/8۹8

-۱/۱36

مﺮگ و مﯿﺮ های تﻨفسﯽ

**۱/۹8۱

**۱/۹۱۹

**-۱/۹۹۱

**-/۱۶3

*=P<0/05

**=P<0/01

ضﺮیب هﻤبسﺘگﯽ مﺘغﯿﺮهای اقلﯿﻤﯽ ﺑا تﻌﺪاد مﺮگ و مﯿﺮهای ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ

ماه

ﻓﺮوردین
اردیبﻬﺸت
خﺮداد
تﯿﺮ
مﺮداد
ﺷﻬﺮیور
مﻬﺮ
آﺑان
آذر
دی
ﺑﻬﻤن
اسفﻨﺪ

متغير مستقل
متغير وابسته

co

pm

So2

*۱/۹۶6

*۱/۹3۳

*۱/۹۶۳

**۱/۹۳۹

۱/۱۳3
۱/۱۳۹
۱/۱۳8
۱/۱۶8
*۱/۹36
۱/۱88
۱/۱۱6
۱/۱۱۹
۱/۱۶۱
۱/۱۶8
۱/۱8۶
۱/۱۳3
۱/۱۶8
۱/۱۹8
۱/۱۱۶
۱/۱68
۱/۳۱
۱/۱۶۳
۱/۱۳۹

قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ

*۱/۹3۱

**۱/۹۳۱

**۱/8۹۱

*۱/۹6۱

۱/۱۱۳
۱/۱8۱
**۱/8۱3
۱/۹۱3
*۱/۹63
*۱/۹۹6
*۱/۹۶3
۱/۱۶8
*۱/۹6۹
۱/۱۳
*۱/۹۹3
۱/۱۹8
۱/۱63
۱/۹۱3
*۱/۹۶۱

۱/۹۹8
۱/۱۱۹
*۱/۹3۱
**۱/86۱
۱/۹۱۹
۱/۱8۳
**۱/۹۳۹
*۱/۹68
۱/۹۹8
۱/۱۳۱
۱/۱۱۱
*۱/۹۹3
*۱/۹۶۹
*۱/۹۹۶
**۱/۹۱8

تﻨفسﯽ

۱/۹۱۱

۱/۱۱۱

۱/۱86

قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ

**۱/8۱3

**۱/۹۳۱

**۱/8۹3

*۱/۹3۹

**۱/۹۱۱

**۱/8۹3

۱/۱۶۹

۱/۱8۱

۱/۱83
۱/۱68
۱/۱۶۱
۱/۱6۶

ضﺮیب هﻤبسﺘگﯽ ماهاﻧﻪ آالیﻨﺪه های هوا ﺑا تاخﯿﺮ ۹تا ۹روزه ﺑا تﻌﺪاد ﻓوت ﺷﺪگان در اﺛﺮ ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ
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جﺪول :6طﯽ دوره آماری۳3-۱3

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i3.3744

جﺪول  :3طﯽ دوره آماری۳3-۱3

ارتباط آالیندها و پارامترهای اقليمی با مرگهای ناشی از بيماری قلبی و تنفسی در شيراز

جﺪول :۹طﯽ دوره آماری۹3۳3-۹3۱3
متغير مستقل

ماه

So2

متغير وابسته

ﻓﺮوردین
اردیبﻬﺸت
خﺮداد

مﺮداد
ﺷﻬﺮیور
مﻬﺮ
آﺑان
آذر
دی
ﺑﻬﻤن
اسفﻨﺪ

قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ

۱/۹3۱
*۱/۹6۱
**۱/۹۳۶
**۱/۹۱۳
*۱/۹63
**۱/۹۱۳
**۱/۹8۶
*۱/۹۹6
*۱/۹۶۹
**۱/8۹۶
**۱/۹۳۱
*۱/۹۹6
*۱/۹3۱
۱/۹8۹
*۱/۹6۹
۱/۹8۳
۱/۹۱۹
*۱/۹6۹

تﻨفسﯽ

*۱/۹33

قلبﯽ
تﻨفسﯽ
قلبﯽ
تﻨفسﯽ

۱/۹86
*۱/۹6۹
**۱/۹۳۱
*۱/۹۶3

ضﺮیب هﻤبسﺘگﯽ ماهاﻧﻪ آالیﻨﺪه 8SOﺑا تاخﯿﺮ ۶تا ۹۱روزه ﺑا تﻌﺪاد ﻓوت ﺷﺪگان در اﺛﺮ ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ

جﺪول :۶طﯽ دوره آماری۹3۳3-۹3۱3

دما
ﺑاد
ﻓﺸار

B

Beta

T

Sig

6/8۹
۱/66
-3/۱3

۱/86۳
۱/۱6۹
-۱/۶36

۹/۶۱
۱/6۳۹
-6/33

۱/۱۱۱
۱/۶8۱
۱/۱۱6

R=۱/۹۱

رگﺮسﯿون پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ ﺑا مﺮگ و مﯿﺮ ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ

جﺪول :8طﯽ دوره آماری۹3۳3-۹3۱3

دما
رطوﺑت

B

Beta

T

Sig

۱/68
۱/۶۹

۱/۱68
۱/۹8

۱/8۱8
8/۱68

۱/6۱۱
۱/۱۱8

R=۱/۹۶

رگﺮسﯿون پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ ﺑا مﺮگ و مﯿﺮ ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاریهای تﻨفسﯽ
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تﯿﺮ

*۱/۹36

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i3.3744

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

کمال اميدوار و همکاران

بحث

ﺑﯿن دما و مﺮگ و مﯿﺮهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ مﺸاهﺪه مﯽﺷود .در

یکﯽ از مﻬمتﺮین موضوﻋاتﯽ کﻪ امﺮوزه در ارتباط ﺑا اقلﯿم مطﺮح

طول دوره ده سالﻪ مورد ﺑﺮرسﯽ در ماه ﺑﻬﻤن ﺷاهﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮین

است ﺑحﺚهای مﺮتبط ﺑﻪ توسﻌﻪ ﺷﻬﺮی و آلودگﯽهای ﺷﻬﺮی

مﯿﺰان رواﺑط مﻌﻨادار ﺑﯿن پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ و مﯿﺰان ﺑﺮوز مﺮگ

مﯽﺑاﺷﺪ .در سﺮاسﺮ دﻧﯿا تحقﯿقات اﻧجام ﺷﺪه ﺑﺮ روی آالیﻨﺪههای

و مﯿﺮها هسﺘﯿم .در این ماه ﺑﯿن دو پارامﺘﺮ دما و ﻓﺸار و مﯿﺰان

هوا و ﻋﻨاﺻﺮ اقلﯿﻤﯽ حاکﯽ از وجود ارتباط ﺑﯿن این دو ﻋامل و

مﺮگ و مﯿﺮهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ و پارامﺘﺮ رطوﺑت ﺑا مﺮگ و

مﯿﺰان ﺑﺮوز ﺑﯿﻤاریها و مﺮگ و مﯿﺮها مﯽﺑاﺷﺪ .تا جایﯽکﻪ از ﻧظﺮ

مﯿﺮهای تﻨفسﯽ رواﺑط مﻌﻨادار ،قوی حاکم است .در ﺑﯿن این

هوﺷور تاﺛﯿﺮ آب و هوا ﺑﺮ روی ﺷﺪت ﺑسﯿاری از ﺑﯿﻤاریها از جﻤلﻪ

پارامﺘﺮها راﺑطﻪ دما و مﺮگ و مﯿﺮها ﺑﻪ ﺻورت مﻌکوس و دو

ﺑﯿﻤاریهای ریوی ،قلبﯽ ،ﻋفوﻧﯽ و واگﯿﺮ غﯿﺮقاﺑل اﻧکار است (،)8۹
و از ﻧظﺮ محﻤﺪی ﻓﻌالﯿتهای ﺻﻨﻌﺘﯽ و مصﺮف ﺑﯽرویﻪ سوختهای

قوی ،مﻌﻨادار و مﻌکوسﯽ ﺑﯿن دما و مﯿﺰان ﺑﺮوز مﺮگ و مﯿﺮهای

ﻓسﯿلﯽ موجب اﻓﺰایش ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ و تﻨفسﯽ گﺮدیﺪه است

تﻨفسﯽ ﺷاهﺪ هسﺘﯿم .مﯽتوان اذﻋان داﺷت کﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮین

( )۶ﺑا توجﻪ ﺑﻪ مطالﻌات ﺻورت گﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘایج حاﺻلﻪ در این زمﯿﻨﻪ

هﻤبسﺘگﯽ مﻌﻨادار در مﯿان پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ ،مﺮﺑوط ﺑﻪ

این پژوهش در راسﺘای تبﯿﯿن ارتباط ﺑﯿن آلودگﯽ هوا و ﻋﻨاﺻﺮ

پارامﺘﺮ دما مﯽﺑاﺷﺪ .در اﺑﺘﺪای ﺑﺮرسﯽهای مﺮﺑوط ﺑﻪ آلودگﯽ

اقلﯿﻤﯽ ﺑا مﺮگ و مﯿﺮهای ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ و

هوا در این پژوهش مﺸﺨص گﺮدیﺪ کﻪ در طول دوره مورد

تﻨفسﯽ ﺻورت گﺮﻓﺘﻪ است .از رواﺑط هﻤبسﺘگﯽ و رگﺮسﯿوﻧﯽ کﻪ

مطالﻌﻪ هﯿچ روز آلوده ﺑﻪ آالیﻨﺪههای  O3و  NO2در ﺷﯿﺮاز وجود

ﺑﯿن مﯿاﻧگﯿن ﻓصلﯽ و ساالﻧﻪ یکایك مﺘغﯿﺮها ﺑا ﻓوتﺷﺪگان

ﻧﺪارد سپس مﯿﺰان هﻤبسﺘگﯽ ماﺑﯿن آالیﻨﺪههای  SO2و coو

ﺑﯿﻤاریها ﺑﻪدست آمﺪ ،مﯽتوان ﻧﺘﯿجﻪ گﺮﻓت کﻪ ﺑﯿن ﻋﻨاﺻﺮ اقلﯿﻤﯽ

 PMو مﯿﺰان مﺮگ و مﯿﺮها ﺑﻪ ﺻورت ﻓصلﯽ ،ماهاﻧﻪ و ساالﻧﻪ

هﻤچون دما ،ﻓﺸار ،ﺑاد و رطوﺑت ﺑا ﻓوتﺷﺪگان قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ و

محاسبﻪ گﺮدیﺪ کﻪ ﻧﺘایج حاﺻل از این محاسبات حاکﯽ از رواﺑط

تﻨفسﯽ هﻤبسﺘگﯽ قوی و مﻌﻨادار وجود دارد .در این رواﺑط

مﻌکوس ﺑﯿن آالیﻨﺪهها و مﺮگ و مﯿﺮها ﺑود .در ﻧﻬایت جﻬت

مﺸﺨص گﺮدیﺪ کﻪ هﺮکجا ﺑا کاهش دما و مﺘﻌاقب آن ﺑا اﻓﺰایش

دسﺘﺮسﯽ ﺑﻪ اطﻼﻋات ﺻحﯿح ﺑﻪ اﻧجام محاسبات ﺑا تاخﯿﺮ زماﻧﯽ

ﻓﺸار رو ﺑﻪ رو ﺑودهایم ،مﺮگ و مﯿﺮها ﻧﯿﺰ اﻓﺰایش یاﻓﺘﻪ است .در این

۹-۹روزه و  ۶-۹۱پﺮداخﺘﻪ ﺷﺪ و مﺸﺨص گﺮدیﺪ کﻪ از لحاظ

مﯿان راﺑطﻪ رطوﺑت ﺑا مﯿﺰان مﺮگ و مﯿﺮ ﺑﻪ ﺻورت مسﺘقﯿم و غالباً

تاخﯿﺮ زماﻧﯽ روزاﻧﻪ ﺑﯿن آالیﻨﺪههای مﺨﺘلﻒ و مﯿﺰان ﺑﺮوز مﺮگ

مﺮتبط ﺑا مﺮگ و مﯿﺮهای تﻨفسﯽ مﯽﺑاﺷﺪ .در مورد پارامﺘﺮ اقلﯿﻤﯽ

و مﯿﺮها تفاوت وجود دارد .آالیﻨﺪههای  COو  PMﺑﯿﺸﺘﺮین اﺛﺮ

ﺑاد ﻧﯿﺰ مﺸﺨص گﺮدیﺪ کﻪ این پارامﺘﺮ غالباً ﺑا مﯿﺰان مﺮگ و مﯿﺮها

خود را ﺑﺮ کل مﺮگ و مﯿﺮها در ﺑازه زماﻧﯽ ۹-۹روزه مﯽگذارﻧﺪ.

دارای راﺑطﻪ مﻌکوس ﺑوده و تﻨﻬا در ﻓصل زمسﺘان ،در ارتباط ﺑا

اما حﺪاکثﺮ مﯿﺰان تاﺛﯿﺮ آالیﻨﺪه  SO2ﺑا تاخﯿﺮ زماﻧﯽ۶-۹۱روزه

مﺮگ و مﯿﺮهای قلبﯽ دارای راﺑطﻪ مﻌﻨادار مﯽ ﺑاﺷﺪ .در راﺑطﻪ ﺑا

اتفاق مﯽاﻓﺘﺪ.

هﻤبسﺘگﯽهای ماهاﻧﻪ ﺑا مﯿﺰان ﺑﺮوز مﺮگ و مﯿﺮها ﻧﯿﺰ مﺸﺨص
گﺮدیﺪ هﻤبسﺘگﯽ های مﻌﻨا دار تﻨﻬا مﺮﺑوط ﺑﻪ ﺷش ماه از سال

نتيجهگيری

مﯽﺑاﺷﺪ ،در تﯿﺮ و مﺮداد ماه تﻨﻬا راﺑطﻪ مﻌﻨادار و مسﺘقﯿم،

ﻧﺘایج حاﺻل از این پژوهش حاکﯽ از آﻧست کﻪ ﺑﯿن

مﺮتبط ﺑﻪ مﯿﺰان مﺮگ ومﯿﺮهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ و دما مﯽﺑاﺷﺪ.

پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ (رطوﺑت ،ﻓﺸار ،دما و ﺑاد) ﺑا مﺮگ و مﯿﺮهای

دلﯿل راﺑطﻪ مسﺘقﯿم در این هﻤبسﺘگﯽ را مﯽتوان اﻓﺰایش حﺪی

ﻧاﺷﯽ از ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ – ﻋﺮوقﯽ و تﻨفسﯽ ارتباط مﻌﻨاداری

دما در این ماهها داﻧست .در مورد پارامﺘﺮ ﺑاد تﻨﻬا راﺑطﻪ مﻌﻨادار

در سطح  ۱۹و  ۱۱درﺻﺪ وجود دارد و مﺮگ ومﯿﺮهای ﻧاﺷﯽ از

ﺑا مﯿﺰان ﺑﺮوز مﺮگ ومﯿﺮها مﺮﺑوط ﺑﻪ مﻬﺮماه و گﺮوه مﺮگ و

ﺑﯿﻤاریهای قلبﯽ  -ﻋﺮوقﯽ ﺑﻪ ﻧسبت ﺑﯿﻤاریهای تﻨفسﯽ دارای

مﯿﺮهای قلبﯽ-ﻋﺮوقﯽ مﯽ ﺑاﺷﺪ کﻪ این هﻤبسﺘگﯽ ﻧﯿﺰ از ﻧوع

حساسﯿت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧسبت ﺑﻪپارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ هسﺘﻨﺪ .در این
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پارامﺘﺮ دیگﺮ ﺑﻪﺻورت مسﺘقﯿم مﯽﺑاﺷﺪ .در اسفﻨﺪماه ﻧﯿﺰ راﺑطﻪ

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i3.3744

مسﺘقﯿم مﯽﺑاﺷﺪ در آذر ماه راﺑطﻪ مﻌﻨادار و مﻌکوس ﺑسﯿار قوی

ارتباط آالیندها و پارامترهای اقليمی با مرگهای ناشی از بيماری قلبی و تنفسی در شيراز

آالیﻨﺪههای  3Oو  8NOدر ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز مﺸاهﺪه ﻧگﺮدیﺪ .رواﺑط

پارامﺘﺮهای اقلﯿﻤﯽ ﺑاالخص پارامﺘﺮ دما و مﯿﺰان مﺮگ و مﯿﺮ

ﺑﯿن آالیﻨﺪهها دیگﺮ و مﯿﺰان مﺮگ و مﯿﺮ ﻧﯿﺰ مﻌﻨادار ﺑودﻧﺪ.

راﺑطﻪ مﻌﻨا دار و قوی حاکم است .لذا تبﯿﯿن الگوهایﯽ در ارایﻪ

پيشنهادات

سﯿسﺘمهای هﺸﺪار در موارد تغﯿﯿﺮات اقلﯿﻤﯽ ﺑﻪ ویژه تغﯿﯿﺮات

-۹ﺑا توجﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرسﯽهای اﻧجام ﺷﺪه در این پژوهش و

ﻧاگﻬاﻧﯽ دما ﻧﯿﺰ مﯽتواﻧﺪ کﻤك موﺛﺮی در کاهش مﯿﺰان مﺮگ و
مﯿﺮها ﺑاﺷﺪ.

مﺸﺨص ﺷﺪن رواﺑط ﺑﯿن مﺮگ و مﯿﺮها و آالیﻨﺪههایﯽ ماﻧﻨﺪ
COوPMو SO2ﺑﻪﻧظﺮ مﯽرسﺪ تبﯿﯿن الگوهایﯽ در سﯿسﺘمهای

سپاسگزاری

هﺸﺪار در موارد آلودگﯽها مﯽتواﻧﺪ از ﺑﺮوز مﺮگ و مﯿﺮها ،ﺑﻪ

از اداره کل محﯿط زیست اسﺘان ﻓارس و داﻧﺸگاه ﻋلوم

-3تﻤامﯽ اطﻼﻋات مﺮﺑوط ﺑﻪ آالیﻨﺪه تﻨﻬا در دو ایسﺘگاه از

اخﺘﯿار قﺮار دادﻧﺪ سپاسگﺰاری مﯽﻧﻤایم .این مطالﻌﻪ حاﺻل

ﺷﻬﺮ جﻤع آوری گﺸﺘﻪ است.لذا ﺑا توجﻪ ﺑﻪ توسﻌﻪ ﻓﯿﺰیکﯽ و

پایانﻧامﻪ کارﺷﻨاسﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸگاه یﺰد مﯽﺑاﺷﺪ.

جﻤﻌﯿﺘﯽ روز اﻓﺰون ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز پﯿﺸﻨﻬاد مﯽگﺮدد جﻬت

حامی مالی :ﻧﺪارد.

ﺑﺮآوردهای ﺑﻬﺘﺮ ،ایسﺘگاههای آلوده سﻨجﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در سطح

تعارض در منافع :وجود ﻧﺪارد.

ﺷﻬﺮ ایجاد ﺷود.
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Original Article
Introduction: Industrialization and the growing of urbanization have increased the amount of contamination
and have a devastating impact on the population health; the aim of this study was the relationship between
pollutants and some climatic parameters on mortality of heart and respiratory diseases in Shiraz
Methods: The study was an analytical one. Firstly, daily data on climate elements (temperature, humidity,
pressure, wind) from Shiraz Meteorological Office (2004-2014), daily information on air pollutants (CO,
PM, NO2, SO2, O3) from Shiraz General Environment Department and cardiovascular and respiratory
mortality rates from Shiraz University of Medical Sciences was collected, respectively. Data were analyzed
using software SPSS ver. 22; statistical methods and correlation coefficients of monthly, seasonal and
monthly averages and mortality rates were investigated.
Results: Results of this study indicated that there was a significant correlation between the parameters of the
climate (humidity, pressure, temperature and wind) and deaths from cardio - vascular and respiratory
diseases at the level of 0.99 and 0.95 (**=P<0/01, *=P<0/05). There was a statistical difference between the
mortality rates in different seasons in Shiraz and the mortality rates caused by the cardio vascular and
respiratory diseases were relatively more sensitive to climate parameters.
Conclusion: In general, during the statistical period, no polluted day was observed in polluted O3, NO2 in
Shiraz City, relationships between other pollutants and mortality rates were significant. This correlation is
shown by a 1-5 day delay for pollutants of CO, PM10and 6-10 days for pollutants of SO2.
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