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پاالییبوم، سالمت انسان و زیستآلودگی زیستور مقاله: مح  

   و آلودگی هوا  میزان مرگ و میر ناشی از گرد و غبار بینیپیشاستفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی برای 
 )مطالعه موردی: استان خوزستان(

 3مهرجردیروح ا... تقی زاده ، 2غالمرضا گودرزی ،*1داود نامدار خجسته
 ک دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهدگروه علوم خا راستادیا 1

 اهواز شاپوریجندهای تنفسی، دانشگاه علوم پزشکی دانشیار مرکز تحقیقات آلودگی هوا و بیماری2
 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان 3

 چکیده
 های تنفسی از جملهته و باعث بروز بسیاری از بیماریات بسیار خطرناکی داشو غبار و آلودگی هوا بر روی سالمت انسان اثر گرد غلظت میزان
رگ و میر نیز تواند در میزان ممی 10PMهای هوا از جمله غلظت باالی آالینده تأثیرگردد. و غیره می بیمارهای قلبی و عروقی، چشمی آسم، برونشیت،

در استان خوزستان های آلودگی هوا و بیمارستانی سازی آن از دادهو مدل بر میزان مرگ و میر هایاین آلودگ تأثیر باشد. در این مقاله برای بررسی مؤثر
 ،10PMاز جمله رطوبت هوا، دما،  رودیو 8از شبکه عصبی مصنوعی با  سازی با استفاده. مدلاستفاده شد( 1395-1387) ره زمانی نه سالهبرای دو

CO،NO ،2NO،2CO،2SO برای  71/0دارای بهترین ضریب همبستگی ) 6-17-1پولوژی وان داد که شبکه با تگ و میر نشو خروجی میزان مر
این  توجهقابلنجایی که بخش ها در میزان مرگ و میر و از آاین آالینده تأثیربا توجه به بنابراین ؛ را دارد( 65/0)ارزیابی( و کمترین میزان خطا های هداد

 شود.احساس می لودگی هواآو کاهش  و غبار باشند، توجه جدی و مطالعات بیشتر برای کنترل گردمی در استان خوزستان و غبار ها ناشی از گردآالینده

 ، آمار مرگ و میریهچندال: فرسایش بادی، مشکالت تنفسی، پرسپترون کلمات کلیدی
 

 مقدمه
 انسانی نادرست مداخالت و اخیر دهه سه یهاجنگ به زیادی دحدو تا که است منطقه در ناپایدار توسعه مستقیم محصول غبار، و گرد توفان

 وها رودخانه روی بر سد بستن خاطر به سوریه و ترکیه کشورهای که اندازه همان پدیده، این ظهور در .شودمی مربوط منطقه هایاکوسیستم در
 در گسترده مداخله خاطر به نیز عراق و ایران کشورهای دارند، شنق بیابانی یهاشن ساله هزاران تثبیت ریختن هم به دلیل به فارسجیخل یهاجنگ
 ،هارودخانه روی بر سد احداث ،هاجنگ در تخریب اراضی ی،سالخشک کلی، طور بهاند. بوده تأثیرگذارها باتالق و هورها خشکاندن وها آب حرکت مسیر
یکی از  (.1392خالدی، آورد ) شمار به منطقه در غبار و گرد پدیده تشکیل یاصل توان از دالیلمی را منطقه گیاهی پوشش کاهش و غیراصولی کشت
و منیزیم ازجمله ترکیبات همراه با ذرات گرد و  ومینیآلومکلسیم، آهن، باشد. این ذرات بر سالمتی انسان می تأثیردر تولید گرد و غبار،  مسائل ترینمهم

، سیدرویس را موجب مدتیطوالنآماس شبکیه شود. بعالوه ورود آهن به بدن از طریق تنفس  . آهن ممکن است موجب ورم ملتحمه وباشندیمغبار 
شود. ورود ذرات حاوی منیزیم به بدن ی خونی بدن میهارگگرم کلسیم موجب بروز سنگ کلیه، گرفتگی مجاری کلیه و  5/2شود. وجود بیش از می

و تنفس طوالنی مدت، موجب  هاششکوتاه مدت آلومینیوم نیز منجر به سرفه و تحریک شود. تنفس باعث تضعیف بدن، افسردگی و گیجی فرد می
 به ورودی یهارغباد و گر شیمیایی و فیزیکی ترکیب روی بر تحقیق و مطالعه نیچنهم (.1390گردد )جمالی و بیات، می هاششآسیب رساندن به 

 و نجیمی) نددار ننساا سالمتی بر کلی رطو به و یهر و تنفسی ریمجا بر سوئی اتثرا هارغباد و گر ینا کهدهد می ننشا غربی یهااستان در رکشو
 شودها میآب گیدلوآ همچنینرم، سند وزبر، نفس تنگیژی، لرآ و سمآ وزبر، تنفسی دحا یهایماریب باعث آلودگی هوا (.1388 ران،همکا

(Achudume & Oladipo, 2009). 

)رضایی و همکاران،  توان نام بردآسم، برونشیت، آمفیزم، پنومونی، بیمارهای انسدادی را می توانیماز انواع بیمارهای تنفسی مرتبط با آلودگی هوا 
نتایج  است. شدههاشارهوا  هایآالیندههای بیمارستانی با تغییر اران تنفسی به اورژانسدر بسیاری از مطالعات به بررسی آمار مراجعات بیم (.1394

هوا بود که  کنندهآلودهارتباط بین میزان بستری شدن افراد مبتال به آسم و ذرات  تأییدکنندهشهر کانادا  11در  (2012) و همکاران Chkmakمطالعات 
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ها میزان مرگ افزایش پیدا یش آالیندهکرد. همچنین بعضی از محققین نشان دادند که با افزااین ارتباط در روزهای با آلودگی بیشتر هوا تقویت پیدا می
هدف از مدل باشد.های گرد و غبار ضروری میهای در معرض توفانای در یکی از استانچنین مطالعه ضرورتبنابراین با توجه به مطالب باال،   .کندمی

 باشد. می گرد و غبار های آینده و مدیریت کنترل منشابینی تعداد میزان مرگ و میر در سالسازی پیش
 

 هامواد و روش
تا  1387های سال اله بینسجامعه آماری، تعداد مراجعات به بیمارستان و میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی مردم شهر اهواز برای دوره نه 

وش آید. رست میدودگی هوا به های مذکور و تعداد مرگ و میر ناشی از آلباشد. تعداد نمونه بر اساس آمار تعداد مراجعات به بیمارستانمی 1395
ز گرفتن انجام شد. بعد ا SPSS V22 افزارنرمت با باشد. تجزیه و تحلیل اطالعاهای مذکور میدر بیمارستان شدهثبتگیری بر اساس دادهای نمونه

رتباط مرگ برای بررسی ا شود.انجام می هادادهیرو پرت و غیره آنالیز بر یهادادهو بعد از حذف  شدهانجام ذکرشدهاطالعات، تجزیه و تحلیل با نرم افزار 
مدلشود. های آماری دیگر استفاده میاز روش همبستگی پیرسون و روش (10PM(و غبار  میزان آلودگی ناشی از گر دو میر ناشی از آلودگی هوا و 

عداد مراجعات به بیمارستان بینی تعصبی مصنوعی در راستای پیشسازی رابطه بین آلودگی ناشی از گرد و غبار و مرگ و میر ناشی از آلودگی، با شبکه 
)تعیین  شبکهو نوع  ، انتخاب توپولوژیهاروی آن پردازشیشپها، داده یآورجمعهای آینده انجام شد. در طراحی مدل شبکه عصبی مراحل برای سال
 طوربهرزیابی مدل و غیره او  آزمونو  CVهای آموزش، ها به بخش(، تقسیم دادهیازسفعالهای هر الیه، انتخاب توابع های پنهان، تعداد نرونتعداد الیه

 .(1 )شکل مدآانتخاب بهترین الگوریتم، تعداد ورودی و الیه مخفی بر اساس میزان ضریب تبیین و خطا به دست  .سیستماتیک صورت پذیرد
 

 
  (De Oliveira, 2017) شبکه عصبی مصنوعینمایی  -1شکل 

 نتایج و بحث

این نتایج نشان ه است. ( ارائه گردید1و  2)و میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی در جداول  های آلودگی هواداده مربوط بهآماری  نتایج
زان این می باال بودندهد. شهر خوزستان را نشان می در غلظت باالی این شاخص دهندهنشانبوده که  10PM 65/223دهد که میانگین شاخص می

نتایج آماری  است. شدهارائه 1های در جدول نتایج سایر شاخص باشد.ای میغلظت باالی گرد و غبار محلی و منطقه به مربوطشاخص به احتمال زیاد 
 جزبهوامل دیگری باشد. عمی نفر در روز 14مرد، زن در تمام سنین( ) مرگ و میر دهد که بیشترین میزان کلمرگ و میر روزانه نشان می بهمربوط 

 است. شدهپرداختهباشد و در این مقاله به این موضوع  یرگذارتأثغبار ممکن است بر روی این میزان  میزان آلودگی هوا و گرد و
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 های اقلیمی و آلودگی هواآنالیز آماری داده -1جدول 

 

 زانهرو های بیمارستانی مربوط به مرگ و میرآنالیز آماری داده -2جدول 
 

 

 

 

 

 

ها بر اساس ترین شبکه در نظر گرفت، شبکهمناسب عنوانبهعمومی  طوربهان تواطالعاتی مشخص را نمی از آنجایی که هیچ شبکه عصبی با ساختار
 شدهارائه 2کل گ و میر با شبکه عصبی در شبینی میزان مرپیش یسازمدلل از نتایج حاص شوند.ها مختلف ارزیابی مییو با معیار سعی و خطا انتخاب

های ارزیابی بینی شده برای دادهواقعی و پیش رمقادی ضریب همبستگی بین داد که میزان ننشا 6-17-1پولوژی وبا ت هنتایج بررسی کارایی شبک است.
واقعی مشخص است، سازی شده و ادیر شبیهکه از مقایسه مق طورهمان(. 3باشد )شکل می Epoch 3 و کمترین میزان خطا در (2)شکل  باشدمی 71/0

 سازی میزان مرگ و میر است.در این مطالعه ابزارهای قدرتمند به منظور شبیهمدل شبکه عصبی مصنوعی 
های سری زمانی در تورنتو کانادا ر برآورد آثار آلودگی هوا بر سالمت و میزان مرگ و میر به اهمیت استفاده از داده( د2004) Tole و Koop در تحقیقی

ای این نقطه برآورددقیق آثار آلودگی هوا بر سالمت، اشاره کردند. بر اساس  برآوردجهت  و یکسان نبودن یک الگوی 1992 -1997در دوره زمانی 
در استرالیا به این نتیجه ( 2008)و همکاران  Vaneckova کوچک بود. در پژوهشی حالیندرعهای مختلف بر مرگ و میر مثبت و پژوهش اثر آالینده

های همچون ازن و ذرات معلق نیز در نظر گرفته داری وجود دارد، اما زمانی که آالیندهو معنیط مثبت و میر و افزایش دما ارتبارسیدند که میان مرگ 
و  Di Ciaulaدر تحقیقی پیدا نشد.  ینسبداری بین مرگ و میر و عناصر آب و هوایی و رطوبت شدند این اثر در نوسان بوده است و هیچ ارتباط معنی

O3 

(ppm) 

NO 

(ppm) 

NO2 

(ppm) 

PM10 

(µg m-3) 

SO2 

(ppm) 

CO 

(ppm) 
 دما

oC( 
 رطوبت
 )درصد(

هاشاخص  

73/21  85/15  71/18  150 15/14  89/0  6/27  میانه 40 
37/90  55/23  59/24  48/284  02/22  98/1  42/9  34/18  انحراف معیار 
50/8167  57/554  65/614  19/80929  69/484  93/3  72/88  19/336  واریانس 
06/1194  43/57  02/8  66/55  64/47  18/408  32/1-  58/0-  کشیدگی 

35/33  82/4  23/2  34/6  35/5  22/16  17/0-  50/0  چولگی 

43/3459  54/479  18/242  21/3224  36/344  86/59  8/47  بیشینه 96 
40/3459  76/478  35/241  46/4299  34/344  77/59  4/46  دامنه 89 

79/4  63/9  21/8  51/138  23/7  56/0  88/22  33/34  میانگین هورمونیک 
88/20  76/14  15/16  63/166  51/13  81/0  01/25  23/38  میانگین هندسی 
32/28  12/22  69/25  65/223  42/19  22/1  90/26  25/42  میانگین 
02/0  68/0  83/0  75/24  02/0  09/0  40/1  کمینه 7 

70/1  43/0  44/0  09/5  41/0  04/0  16/0  32/0 میانگین خطای  
 معیار

 میزان مرگ زنان مردان کل
 میانه 2 2 4
27/2  68/1  42/1 حراف معیاران   

16/5  83/2  03/2  واریانس 
54/0  66/0  69/0  چولگی 

64/0  74/0  84/0  کشیدگی 

 بیشینه 9 11 14
 کمینه 0 0 0

04/0  03/0  02/0  میانگین انحراف معیار 
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مرشدی  و آلودگی هوای اطراف نیروگاه وجود دارد. سالکهندادند که همبستگی مثبتی بین پذیرش بیمارستانی افراد  در ایتالیا نشان( 2012)همکاران 
داری وجود وا و فصول مختلف سال ارتباط معنیهای تنفسی، تغییرات آب و هو غبار و میزان بیماری و همکاران نیز در بوشهر نشان دادن که بین گرد

شود. خانجانی و امید به زندگی در افراد جامعه می توجهقابلبه کاهش  منجر 10PM با مدتیطوالنکه تماس  انددادهان نشان جنیدی و همکار دارد.
لذا این  گوگرد و مرگ و میر تنفسی وجود دارد. اکسیدیدو غبار، ازن،  داری مواجهه با ذرات گردرمان گزارش دادند که ارتباط معنیهمکاران در ک

لیست بیماران تنفسی فوت نمایند )رضایی و همکاران،  و ثبت شدن در تنفسی قبل از مراجعه به بیمارستان ود دارد که بسیاری از بیماراناحتمال وج
1394.) 

 
 و ارزیابی آزمونشده برای آموزش،  بینییشپهمبستگی بین دادهای واقعی و ضریب  -2 شکل

 
 

 
 زیابیو ار آزمونبرای آموزش،  MSEارزیابی  -3شکل 
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 گیرینتیجه

 وا در استانآلودگی ه سازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در ارتباط بین میزان مرگ و میر ومدلدر این مطالعه به طور خالصه به 
 ساله 9های دهادبا استفاده از  و یک خروجی میزان مرگ و میر 10PM،CO ،NO، 2NO، 2CO، 2SO ی از جمله رطوبت هوا، دما،دورو 8با  خوزستان

های که ساسیت ورودیبا آنالیز ح میزان مرگ و میر( هستند، ) بر خروجی مؤثرهای الیه ورودی تابعی از عوامل از آنجایی که تعداد نرونپرداخته شد. 
اشت. نتایج به دست آمده درا نرون در الیه میانی بهترین نتیجه  17 ورودی و 6 در خروجی داشتند مشخص گردید. در این مطالعه شبکه ریتأثبیشترین 

رین ه اینکه بیشتبا توجه بد. دار ناشی از گرد و غبار و آلودگی هوا بینی میزان مرگ و میردقت خوب شبکه عصبی در پیش دهندهنشاناز این تحقیق 
غبار و کاهش آلودگی هوا برای کاهش میزان باشد، لذا کنترل گرد و می( 10PM)های گرد و غبار میزان آلودگی هوا در استان خوزستان مربوط به توفان

 ها امری ضروری بوده و بایستی بیشتر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.مرگ و میر ناشی از این آلودگی
 
 نابعم

 وپدیده گرد و غبار  یلالملنیباولین کنگره عملی مقابله با آن،  راهکارهایمنفی پدیده گرد و غبار بر سالمت و  یامدهایپ .1390 بیات ف. ؛ وجمالی ف
 صفحه. 327، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ماههمنب 26-28مقابله با آثار زیانبار آن، خوزستان، اهواز، 

 یسازمدللنامه صن و کرمانشاه(. فغربی ایران )مطالعه موردی: خوزستان، خوزستا یهااستاناقتصادی توفان گرد و غبار بر  یهاانیز. 1392خالدی ک. 
 .105-125اقتصادی، سال هفتم، شماره سوم، ص: 

ر دسی به اورژانس بیمارستان ران تنفا. بررسی اثرات آلودگی هوا بر مراجعه بیم1394خانجانی، ن.، محمدی سجده کوه، س.، دارابی فرد، ز.  .رضایی، ش
 .306 -314(، 4)4کرمان. مجله بهداشت و توسعه، 

 .7، ص: 1388 هما تیر ،قم نستاا یستز محیط حفاظت کل اداره ر،غبا و دگر در قغر قم .1388دی ع.ا. یمیاد و زاده یحمدا نجیمی ع.،
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Abstract 

The effect of dust and air pollution concentration on human health is very important and causes many respiratory diseases 

such as asthma, bronchitis, cardiovascular diseases, ocular diseases, and so on. The effect of high concentrations of air 

pollutants, including PM10, could also be effective in mortality. In this paper, for examining the air pollution on mortality 

and its modeling, on air pollution and hospital mortality, database in Khuzestan province was used for a period of nine 

years. The results of ANN model with 8 inputs such as temperature, relative humidity, PM10, CO, NO, NO2, CO2, SO2, and 

one output (mortality) showed that the network with topology 6-17-1 had the best correlation coefficient (0.71 for 

evaluation data) and the lowest MSE (0.56). So, due to the impact of these pollutants on mortality rates and since the 

significant part of these pollutants are related to dust in Khuzestan province, so that the serious attention and more studies 

are felt to control dust and air pollution. 
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