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پاالییبوم، سالمت انسان و زیستآلودگی زیستور مقاله: مح  

 در استان خوزستان های خطیاستفاده از مدلبررسی اثر آلودگی هوا و گرد و غبار بر میزان مرگ و میر با 
 3مهرجردیروح ا... تقی زاده ، 3مسعود فهرستی ثانی، 2غالمرضا گودرزی، *1داود نامدار خجسته

 ک دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهدخا گروه علوم استادیار 1
 اهواز شاپوریجندهای تنفسی، دانشگاه علوم پزشکی دانشیار مرکز تحقیقات آلودگی هوا و بیماری2

 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان3
 چکیده

ر با گرد و غباکند. وز میدو صورت کوتاه مدت و بلند مدت بر به بر سالمت انسان و میزان مرگ و میر و غبار و آلودگی هوا اثر پدیده گرد
و غیره  NO ،CO، 2SOه ی هوا از جملهایآلودگگرد و غبار،  عالوه براین اثر بیفزاید.  رشدتبزا نیز ممکن است ها و سایر عوامل بیماریانتقال پاتوژن

مطالعه  هدف از این. دنباش رمؤثمرگ  تاًینهاهای قلبی، تنفسی و باعث بروز بیماری دنتوانعوامل اقلیمی از جمله دما، فشار و رطوبت نسبی می نیهمچن
ای بیمارستانی، هادهدظور از باشد. برای این منهای هوا و عوامل اقلیمی بر میزان مرگ و میر در استان خوزستان میگرد و غبار، آلودگی ریتأثبررسی 

بوده  مؤثر مرگ و میرزان مین بر پراکندگی مونوکسید کربن و مونوکسید نیتروژتفاده شد. نتایج نشان داد که اقلیمی و آلودگی هوا برای دوره نه ساله اس
ز اناشی  10PM یلظت باالغ ،. در خصوص مردانافزایش پیدا کرداست. به عبارتی زمانی که تغییرات این دو ذره معلق در هوا بیشتر بوده مرگ و میر 

 .داشته استمرگ و میر  برشدیدی ه اثر در یک مامیزان گرد و غبار 
 آلودگی هوا، همبستگی، مرگ و میر، مدل خطی: کلمات کلیدی

 

 مقدمه
عوامل  و کنندیمزمانی و مکانی تغییر  صورتبههستند که  یادهیچیپ یهادهیپداز جمله  گرد و غبار یهاتوفان خصوصبهآلودگی هوا 

بر سالمت انسان و میزان مرگ و میر از دیرباز مورد توجه بوده است. حتی پیش از انجام شدن مطالعات  هایگآلودآثار این  بسیاری در آن دخیل هستند.
که با افزایش شدید تعداد مرگ و میر در یک فاصله کوتاه  انگلستانذرات معلق در  سطحمانند افزایش شدت  یرخدادهان در این زمینه، رکالسیک و مد

کشورهای در حال  یشهرهاکالن ژهیوبه، آلودگی شهرها، 1990قان و مردم را به این موضوع جلب کرده است. از اوایل دهه زمانی همراه بوده، توجه محق
متعدد برای سنجش کیفیت  یهاشاخصوجود  رغمبهچند دهه،  باگذشتشناخته شدند.  جهان یطیمحستیز یهاینگران نیترمهم عنوانبهتوسعه، 

و غبار در این  هوا و گرد یآلودگمبارزه با  یهااستیس مؤثرایران ادامه دارد و اجرای  خصوصبهامناسب هوا در این کشورها ، هنوز وضعیت نستیزطیمح
 گردو غبار نیز در این آلودگی نقش بسزایی دارند. یهاتوفاناستان خوزستان  خصوصبهعالوه بر آلودگی هوا در ایران با مشکل مواجه است.  کشورها

 در انسانی نادرست مداخالت و اخیر دهه سه یهاجنگ به زیادی حدود تا که است منطقه در ناپایدار توسعه مستقیم محصول غبار، و گرد هایتوفان
 این ذرات بر سالمتی انسان ریتأثگرد و غبار، آلودگی هوا و در تولید  مسائل نیترمهمیکی از  (.1392خالدی، شود )می مربوط منطقه یهاستمیاکوس

. آهن ممکن است باشندیمو منیزیم ازجمله ترکیبات همراه با ذرات گرد و غبار  ومینیآلومکلسیم، آهن، باشد. می در میزان مرگ و میر خصوصهب
شود. ی خونی بدن میهارگگرم کلسیم موجب بروز سنگ کلیه، گرفتگی مجاری کلیه و  5/2وجود بیش از . موجب ورم ملتحمه و آماس شبکیه شود

و  هاششآلومینیوم نیز منجر به سرفه و تحریک  مدتکوتاهشود. تنفس د ذرات حاوی منیزیم به بدن باعث تضعیف بدن، افسردگی و گیجی فرد میورو
 شیمیایی و فیزیکی ترکیب روی بر تحقیق و مطالعههم چنین  (.1390گردد )جمالی و بیات، می هاشش، موجب آسیب رساندن به مدتیطوالنتنفس 

 سالمتی بر کلی طوربه و یهر و تنفسی ریمجا بر سوئی اتثرا هارغباد و گر ینا کهدهد می ننشا غربی یهااستان در رکشو به ورودی یهارغباو  دگر
ها آب یگدلوآ همچنینرم، سند وزبر، نفس تنگیژی، لرآ و سمآ وزبر، تنفسی دحا یهایماریب باعث آلودگی هوا .(1388 ران،همکا و نجیمی) نددار ننساا

آسم، برونشیت، آمفیزم، پنومونی، بیمارهای  توانیمهای تنفسی مرتبط با آلودگی هوا یاز انواع بیمار. (Achudume & Oladipo, 2009) .شودمی
بیمارستانی با  یهااورژانستنفسی به  مارانیبری از مطالعات به بررسی آمار مراجعات . در بسیا(1394)رضایی و همکاران،  توان نام بردانسدادی را می

ارتباط بین میزان بستری شدن افراد  دکنندهییتأشهر کانادا  11در  (2012) و همکاران Chkmakنتایج مطالعات  است. شدهاشارههوا  یهاندهیآالتغییر 
کرد. همچنین بعضی از محققین نشان دادند که با این ارتباط در روزهای با آلودگی بیشتر هوا تقویت پیدا می هوا بود که کنندهآلودهآسم و ذرات  مبتالبه
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هوا بر میزان مرگ و میز  یهاندهیآالاز این مطالعه بررسی رابطه بین میزان افزایش غلظت هدف کند. ها میزان مرگ افزایش پیدا میافزایش آالینده
 باشد.ناشی از این عوامل می

 
 هامواد و روش

-1387) ه نه سالهشهر اهواز برای دور درمراجعات به بیمارستان و میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی  های مربوط بهدر این تحقیق از داده
و بعد  شدهانجام SPSS V22 زارافنرمزیه و تحلیل با ، تجهاو داده بعد از گرفتن اطالعاتدادهای اقلیمی و آلودگی هوا استفاده شد.  ینهمچنو  (1395

قدار در م بیشترینه(، ورت سطح )میانگین مربوط به هر مادر سه ص ای همه متغیرهابر شود.ها انجام میپرت و غیره آنالیز بر روی داده یهادادهاز حذف 
ر و میل کل مرگ اول: مدحله مر انجام شد. مرحلهسه برآوردها در ی در سطح مانا شدند. مانایی انجام شد که همگ آزمونماه و ضریب تغییرات را ابتدا 

عدم  آزمون مرحله . در سهشد یاثر سنجیرها تمام متغوم: مرگ و میر زنان. در این مراحل س )مردان و زنان(، مرحله دوم: مرگ و میر مردان و مرحله
نرمالیتی  آزمون(، PCآزمون )بین متغیرهای مستقل  یطهم خعدم وجود  آزموندوربین(، -hوجود خودهمبستگی سریالی )آزمون دوربین واتسون و 

 انجام شد. اجزای اخالل )آزمون جارکروبرا( و آزمون عدم وجود واریانس ناهمسانی
 

 نتایج و بحث

 است: زیرنتایج به تفکیک به شرح 
 کل مردان و زنان آلودگی هوا بر یرتأث الف(

 طورهمان ین جدولدر ا است. 1جدول  شرحه آن متوسط میزان مرگ و میر است به نتایج برآورد ضرایب رابطه رگرسیونی که متغیر وابست
ارت به عب؛ زنان بوده است دار در مرگ و میر مردان و( عامل مهم و از لحاظ آماری معنیTOT-1شود، میزان مرگ و میر در دوره گذشته )که مشاهده می

اده است و بالعکس. متغیر دافزایش  37/0میر در ماه بعدی را  به طور متوسط میانگین مرگ ودیگر یک واحد افزایش در متوسط مرگ و میر در یک ماه، 
های مختلف ر طی سالداثر افزایش جمعیت  جدا کردندار است و دارای ضریب مثبت است. وجود این متغیر برای ( نیز از لحاظ آماری معنیTروند )

د شده ضرایب برآور ه سایرررسی روندی افزایش یا کاهشی داشته باشد این اثر جدا شود و اثر آن باست؛ چرا که اگر سری زمانی در طول دوره مورد ب
گی مونوکسید کربن و گرفته شود. پراکند در نظرتواند نزدیک به صفر است که می 005/0منتقل نشود. البته شیب برآوردی مربوط به متغیر روند 

از  یثرترمؤوا ارتباط علق در هاست. به عبارتی در دوره مورد بررسی افزایش دامنه تغییرات این دو ذرات مبوده  مؤثرمونوکسید نیتروژن بر مرگ و میر 
درجه  . کاهش متوسطش داده استداشته است. به عبارتی زمانی که تغییرات این دو ذره معلق در هوا بیشتر بوده مرگ و میر را افزای هاآنمیزان سطح 

 داده است. حرارت مرگ و میر را افزایش
 نتایج برآورد مدل بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر متوسط میزان مرگ و میر مردان و زنان -1جدول  

 (TOTمتوسط میزان مرگ و میر مردان و زنان )متغیر وابسته:  
 متغیر مستقل ضریب انحراف معیار tآماره  یداریمعنسطح  کشش در میانگین

371/0 000/0 289/4 087/0 372/0 1-TOT 

058/0 012/0 570/2 002/0 005/0 T 

069/0 008/0 714/2 196/0 533/0 CVNO 

041/0 004/0 921/2 122/0 357/0 CVCO 
129/0- 003/0 040/3- 007/0 021/0- ATEM 

590/0 000/0 212/5 489/0 550/2 CONST 
Prob 

79/0 

 راب -آماره جارکو
47/0 

h دوربین 
122/0 

 ضریب تعیین
53/0 
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 عوامل اقلیمی مرتبط با مرگ و میر مردان( ب

در خصوص  .شودیمن بیا 2جدول نتایج برآورد ضرایب رابطه رگرسیونی که متغیر وابسته آن متوسط میزان مرگ و میر مردان است به شرح 
در دوره  ز به مرگ و میردر یک ماه اثر فزاینده بر مرگ و میر تنها مردان داشته است و مرگ و میر مردان نی 10PMمردان حداکثر میزان مربوط به 

ه ر مردان داشتداری بر مرگ و میروژن اثر معنییتشود پراکندگی مونوکسید نکه در جدول دیده می گونههمانگذشته همبسته و مرتبط است. همچنین 
 است. توجهقابلروند نیز در این مدل  دار نبودن متغیراست. معنی

 ر مرداننتایج برآورد مدل بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر متوسط میزان مرگ و می -2جدول  

 (AMENمتوسط میزان مرگ و میر مردان )متغیر وابسته:  
 متغیر مستقل ضریب انحراف معیار tآماره  یداریمعنسطح  کشش در میانگین

198/0 016/0 451/2 082/0 201/0 AMEN-1 

040/0 199/0 294/1 001/0 002/0 T 

071/0 034/0 714/2 147/0 317/0 CVNO 

032/0 094/0 688/1 0000498/0 000084/0 MXPM10 

230/0- 000/0 128/4- 005/0 021/0- ATEM 

888/0 000/0 390/7 298/0 203/2 CONST 

Prob 
82/0 

 راب -آماره جارکو
39/0 

h دوربین 
496/0- 

 ضریب تعیین
38/0 

 

 
 عوامل اقلیمی مرتبط با مرگ و میر زنانج( 

 در خصوص. شودمی بیان 3جدول نتایج برآورد ضرایب رابطه رگرسیونی که متغیر وابسته آن متوسط میزان مرگ و میر زنان است به شرح 
سید غییرات مونوکتمیر ضریب  بر مرگ و مؤثرباطی ندارد و عوامل گذشته ارت یهادورهمرگ و میر زنان باید گفت که میزان مرگ و میر در یک دوره به 

ر برآورد آثار آلودگی هوا بر دTole (2004 ) و Koop در تحقیقی است. داریمعنکربن، مونوکسید نیتروژن و درجه حرارت است. در این مدل متغیر روند 
و یکسان نبودن یک الگوی جهت  1992 -1997در تورنتو کانادا در دوره زمانی  های سری زمانیسالمت و میزان مرگ و میر به اهمیت استفاده از داده

عین حال  های مختلف بر مرگ و میر مثبت و درای این پژوهش اثر آالیندهنقطه برآورددقیق آثار آلودگی هوا بر سالمت، اشاره کردند. بر اساس  برآورد
ارتباط مثبت و  استرالیا به این نتیجه رسیدند که میان مرگ و میر و افزایش دما در( 2008)و همکاران  Vaneckova کوچک بود. در پژوهشی

داری ط معنیهای همچون ازن و ذرات معلق نیز در نظر گرفته شدند این اثر در نوسان بوده است و هیچ ارتباداری وجود دارد، اما زمانی که آالیندهمعنی
ادند که همبستگی مثبتی ددر ایتالیا نشان ( 2012)و همکاران  Di Ciaulaپیدا نشد. در تحقیقی  یسبنبین مرگ و میر و عناصر آب و هوایی و رطوبت 

ر و ین گرد و غباان دادن که بمرشدی و همکاران نیز در بوشهر نش و آلودگی هوای اطراف نیروگاه وجود دارد. سالکهنبین پذیرش بیمارستانی افراد 
که تماس  انددهدانشان ( 2006)جنیدی و همکاران  داری وجود دارد.ب و هوا و فصول مختلف سال ارتباط معنیهای تنفسی، تغییرات آمیزان بیماری

ه ارتباط شود. خانجانی و همکاران در کرمان گزارش دادند کبه کاهش قابل توجه امید به زندگی در افراد جامعه می منجر 10PM طوالنی مدت با
تنفسی  انیاری از بیمارلذا این احتمال وجود دارد که بس د دارد.گوگرد و مرگ و میر تنفسی وجو اکسیدیدغبار، ازن،  داری مواجهه با ذرات گرد ومعنی

 (.1394و ثبت شدن در لیست بیماران تنفسی فوت نمایند )رضایی و همکاران،  قبل از مراجعه به بیمارستان
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 ر زنانر متوسط میزان مرگ و مینتایج برآورد مدل بررسی متغیرهای تأثیرگذار ب -3جدول 

 (AWEMمتوسط میزان مرگ و میر زنان )متغیر وابسته:  
 متغیر مستقل ضریب انحراف معیار tآماره  یداریمعنسطح  کشش در میانگین

128/0 000/0 896/3 001/0 004/0 T 

107/0 002/0 252/3 109/0 353/0 CVNO 

050/0 004/0 937/2 063/0 184/0 CVCO 

133/0- 017/0 420/2- 004/0 009/0- ATEM 

848/0 000/0 20/10 153/0 561/1 CONST 

Prob 
75/0 

 راب -آماره جارکو
56/0 

 اتسونو-آماره دوربین
99/1 

 ضریب تعیین
41/0 

 

 

 گیرینتیجه
داری معنی صورتبهان مرگ و میر را های هوا، عوامل اقلیمی و میزرابطه بین آالینده توانیم های خطیهای آماری و مدلبا استفاده از روش

ان، میزان در خصوص مردنیست.  یرپذامکاناز طریق محاسبه ضریب همبستگی  هوا وابسته به آلودگی ییرهایتغطه سایر مشاهده نمود. مشاهده راب
ه ک. از آنجایی د و غبار در منطقه دانستهای گردلیل افزایش این شاخص را میزان توفان توانیمدر مرگ و میر داشته و  یرتأثبیشترین  10PMغلظت 

های تنفسی و یزان بیماریمتواند بر استان خوزستان در اکثر مواقع دارای آلودگی هوا از جمله گرد و غبار چندین برابر حد مجاز بوده، لذا این عامل می
 یرمبر مرگ و  ؤثرمعوامل . ری بر مرگ و میر مردان داشته استدااثر معنی و کربن تروژنیپراکندگی مونوکسید ن. زیادی داشته باشد یرتأثمرگ و میر 

 باشد.می ضریب تغییرات مونوکسید کربن، مونوکسید نیتروژن و درجه حرارت ،زنان

 
 نابعم

 وپدیده گرد و غبار  یالمللنیباولین کنگره عملی مقابله با آن،  راهکارهایمنفی پدیده گرد و غبار بر سالمت و  یامدهایپ .1390 جمالی ف. و بیات ف.
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Abstract 

The effect of dust and air pollution on human health and mortality rate occurs in both short and long terms. Dust may also 

increase the severity of this effect by transferring pathogens and other diseases. In addition, air pollutants such as NO, CO, 

SO2, etc., along with climatic factors such as temperature, pressure and relative humidity, could cause heart disease, 

respiratory illness and ultimately mortality. The purpose of this study was to investigate the effects of dust, air pollution and 

climatic factors on mortality in Khuzestan province. For this purpose, hospital, climatic and air pollution data were used for 

the nine-year period. The results showed that increasing of carbon and nitrogen monoxide had impact on mortality. In other 

words, when the concentration of these pollutants had been increased, they had increased mortality. For men, high PM10 

concentrations in a month have had a profound effect on mortality. 
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