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در سالهای اخیر آلودگی هوا از مهمترین مخاطرات جوامع انسانی شناخته شده است .مطالعۀ حاضر به منظور برآورد آثار بهداشتی دی
اکسید گوگرد در سالمت شهروندان اهوازی انجام شد .غلظت آالیندۀ دی اکسید گووگرد در سوال  1390بوا اسوتداده از ایسوتگاههوای
سنجش آلودگی هوای سازمان حداظت محیطزیست اهواز اندازهگیری شد .برای نمونهبرداری  4ایستگاه که دربرگیرندۀ کل اهوواز بوود
انتخاب شد .دادههای دریافتشده از سازمان محیطزیست پردازش و پس از تأثیردادن پارامترهای هواشناسی بهمنزلۀ فایول ورودی بوه
مدل تبدیل شدند .در نهایت آثار بهداشتی آالیندۀ دی اکسیدهای گوگرد محاسبه شدند .نتوای نشوان داد کوه تعوداد کول مور هوای
منتسب به تماس با دی اکسید گوگرد در یک سال  194ندر و تعداد موارد تجمعی مر قلبی -عروقی با توجه به برآورد حدوسط خطر
نسبی در اثر تماس با دی اکسید گوگرد طی یک سال  156ندر بود .تجزیه و تحلیول آمواری و مقایسوۀ میوانگین غلظوت دی اکسوید
گوگرد در چهار ایستگاه مطالعاتی سطح اهواز نشان داد که باالبودن درصد مر این دو پیامد با توجوه بوه نتوای مویتوانود بوه دلیول
میانگین باالتر دی اکسید گوگرد یا شاید تداوم روزهای با غلظت باال در اهواز باشد.
كلیدواژه

آثار بهداشتی ،اهواز ،دی اکسید گوگرد ،مر تندسی ،مر قلبی -عروقی.

 .1سرآغاز

تأسیسات و کارخانه ها و صنایع بتزرگ ماننتد نفتت گتاز

ار سالهای رخیر آلواگی هوری ناشی رز منابع طبیعی و

پتروشیمی فوالا و لولهسازی ار رند ستال رخیتر مشتکل

رنسانساز رز جمله مهمترین و خطرنااترین موررای رستت

آلواگی محیط شهر رر حااتر کراه رستت .مطالعتات نشتان

کتته ستتالمت رنستتان و محتتیطزیستتت رر تهدیتتد متتیکنتتد

متتیاهنتتد رفتتزریش میتتزرن آالینتتدههتتای هتتور عورقتتل

( Goudarzi, et al., 2015 and Mohammadi, et al.,

جبررنناپ یری بر ستالمت جامعته محتیط زیستت نشتاط

 .)2015ار شتتهر بتتزرگ و صتتنعتی رهتتورز بتتا گستتتر

رجتماف و رقتصتاا اررا رز جملت آن متیتتورن بته تعطیلتی

* نویسنده مسئول09355439707 :

Email: Mohamadi.m@ajums.ac.ir
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مدررس و رارررت لغتو پترورزهتای هورپیمتایی آستیل بته

و گتتاز کارخانتتههتتای ذوب متتس و ستتیمان رشتتاره کتترا.

حیتتاتوحش آستتیل بتته زمتتینهتتای کشتتاورزی و رفتتزریش

نیروگاههای بر ار میان منابع تولیدکننده بیشترین ستهم رر

بیماریها ار رنسان رشاره کرا ( Nadafi, 2010; Goudarzi,

اررند .رز جمله مشهورترین حوراث ناگورر ناشی رز رفزریش

 .)et al., 2014; Soleimani, et al., 2013مطالعتتات

غلظت ای رکسید گوگرا میتتورن بته حتوراث ارۀ میتوز-

رپیدمیولوژی ،زیاای ار سال های رخیتر ار ندتاط ملتلتز

بلژی ،اونورر و لندن رشاره کترا ( Rahila and Siddiqui,

جهان ار جهت مشلصکران رربط بین آثار آلواگی هور و

 .)2014رز جمله شایعتترین آثتار ای رکستید گتوگرا روی

سالمت رنسانها رنجا شتده رستت .بتر رستاس نتتای ریتن

رنسان می تورن به تن شدن رره های هوریی تتنفس رسپاستم

مطالعات تأثیر رفزریش آلواگی هور و رفزریش عفونتت هتای

رشم و مجتاری تنفستی کتاهش کتارریی

استگاه تنفسی حساسیت رشم بینی و حل

برونش سوز

کاهش ایتد

تنفسی و تنگینفس کمشدن عم تتنفس کتاهش سیستتم

ورکنشهای آلرژی ،بیماری متزمن تنفستی سترطان ریته

افاعی ریه و ار نهایت تشدید عورره قلبتی و عروقتی و

بیماری های قلبی و مرگ و میر مشتلص و قابتل مالحظته

تنفسی رشاره کرا ( Goudarzi, et al., 2014 and Curtis, et

بتتوا ( ;Su, et al., 2011; Geravandi, et al., 2014

.)al., 2006

;Arhami, et al., 2009; Sadat Taghavirad, et al., 2014
;Krzyzanowski, et al., 2010; Faramawy, et al., 2009
Ritz, et al., 2002; Clancy, et al., 2002; Goudarzi, et
 .)al., 2014آالینتتتدههتتتای معیتتار هتتتور ار فهرستتتت
«رستاندرراهای ملتی کیفیتت هتوری آزرا» شتاملO3 CO :
 SO2 PM10 PM2.5و  Pbرستتتتتتتتتتت (www.epa.gov/

 .)air/criteria.:EPAای رکستتتیدهای گتتتوگرا رز جملتتته
مهتتمتتترین آالینتتدههتتای رنستتانستتاخت  NO2هورستتت
( .)Geravandi, et al., 2015ار شهرهای بزرگ ای رکسید
گوگرا مهمترین آالیندۀ هور محسوب میشتوا .ای رکستید
گوگرا گازی رست بیرن

غیتر قابتل رنفجتار حتالل ار

آب خفه کننده کته تدریبتا او برربتر هتور وزن اررا و روی
سطوح بسیاری رز مورا جامتد متایع و ذررت هتور ورکتنش
نشان متیاهتد و بته تتری رکستید گتوگرا و نهایتتا رستید
سولفوری ،تبدیل می شوا .همچنین تلمین زاه متیشتوا
که ای رکسید گوگرا به طور متوستط بتین  2تتا  4روز ار
هور باقی می ماند .ریاالت متحده روسیه و رین نیمی رز کل
ای رکسید گوگرا رنسان ساخت رر وررا جو نیمکرۀ شتمالی
میکنند ( .)Rahila and Siddiqui, 2014بیش رز  80ارصد
ای رکسید گوگرا عمدتا رز مصرر سوختهای فسیلی بته
است بشر وررا جو میشوا .رز جمله مهمترین منابع تولیتد
ای رکسید گوگرا میتورن به نیروگاه ها پاالیشگاه های نفت

رهورز با جمعیتی حدوا ی ،میلیون نفر و مساحتی بتال
بتتر  259کیلتتومتر مربتتع (منتتاط 8گانتت شتتهرارری) ار
جنوبغربی ریررن ورقع شده و ررتفاف آن رز سطح اریتا بته
طور متوسط  16متر رست .رهورز یکی رز هفتت کتالنشتهر
آلواۀ ریررن رست که ار سال های رخیر بته االیتل متعتدا رز
جمله موقعیت جغررفیایی و توپوگررفی نزایکی به صحرری
عربستان و منابع نورهور ار کشتورهای همستایه بته منزلت
رصلیترین شهر ار معتره ذررت ریزگترا عربتی شتناخته
شده رست .میزرن آلواگی هور و مددرر گرا و غبتار ار ریتن
شهر هر ستاله رو بته رفتزریش رستت و شتدیدتر متیشتوا
( ;Goudie AS, Middleton, 2006; Davar, et al., 2014

 .)Avraki, et al., 2012; Zolfaghari, et al., 2005با توجه
به مطالعات رنجا شده ار نداط ملتلز جهان مشلص شتد
که میزرن مرگ و میر ار رثتر مورجهته بتا غلظتت بتاالتر رز
رستاندررا ای رکسید گوگرا رفتزریش متی یابتد .بتر رستاس
مطالع کاتسویانی و همکتاررن ( )1997ار  12شتهر رروپتا
رفزریش  50میکروگر بتر متتر مکعتل غلظتت ای رکستید
گوگرا سبل رفزریش  3 -2ارصدی ار میزرن مترگ و میتر
روزرنه می شوا .ار مطالعهری ایگر شوررتز ( )1996گزرر
ارا که رربط معنتیارری بتین رفتزریش غلظتت ای رکستید
گوگرا و ذررت معل و بیماری های قلبی -عروقتی وجتوا
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اررا .همچنین پوپی و همکتاررن ( )2002ار مطالعتهری ار

گوگرا ار رهورز ار سال  1390بتا رستتفااه رز متدل Air Q

هلند نتیجه گرفتند که عملکرا کمتر ریه ار منتاط شتهری

رشاره شد .اراه های مربوط به آالیندۀ ای رکسید گتوگرا رز

ار مدایسه بتا منتاط روستتایی متی تورنتد بته علتت آثتار

سازمان محیطزیست رهورز رخ شد .سازمان محتیطزیستت

اررزمدت تماس با آلواگیهای شهری باشد .ار مطالع رید

رهورز رز طری استگاههای نصلشده ار رهار ریستتگاه ار

و همکتتتتاررن ( )2004کتتتته ار ستتتتوئد رنجتتتتا شتتتتده

سطح رهورز (شامل هورشناسی ارنشتکدۀ بهدرشتت قتدیم

عکسرلعملهای الهره و ک خلدی ار مناط شتهری آلتواه

راررۀ کل و نااری) ای رکسید گوگرا رر رندرزه گیری می کند

پدیتتدهری معمتتولی رستتت .ار مطالعتتات پتتان و همکتتاررن

کتته نحتتوۀ توزیتتع آنهتتا بتتر رستتاس جانمتتایی ستتازمان

( )2000ار زمین خون ار ارنشگاه آریزونا میزرن  DNAبته

محیطزیست رست (شکل  .)1رنتلاب ریستگاه ها بر رستاس

وسیل ای رکسید گوگرا کاهش یافتت و ار کرومتوزو هتا

معیارهای  EPAبواه رست .رز آنجا که تمامی ریستتگاههتای

تغییررتی به وجوا آمد .همچنین ایده شد که لنفوسیتها رز

سنجش آلواگی رین شترکت فاقتد سنستور امتا بوانتد رز

بین می روند و مداومت بدن ار برربر بیمتاریهتای عفتونی

ستتازمان هورشناستتی رهتتورز رطالعتتات امتتایی ستتال 1390

کاهش مییابد .محمدی و همکاررن ( )2010رز متدل Air

جمعآوری شتد .اراه هتای مربتوط بته آالینتدۀ ای رکستید

 Qبرری برآورا آثار بهدرشتی آالیندههتای هتور ار رهتورز و

گ توگرا رز طری ت نتتر رفتتزرر  Excelبتتا رنجتتا فررینتتدهای

زلدی و همکاررن ( )2014ار تبریز و گوارزی و همکتاررن

مجموعتت استتتوررت تصتتحیح امتتا و فشتتار کدنویستتی

( )2009به منظور برآورا آثار بهدرشتی ای رکستید گتوگرا

میانگینگیری و فیلترین

و بهمنزلت فایتل وروای

ار تهررن رستفااه کراند .آزراه ستیز و همکتاررن ()2008

به مدل  Air Qتبتدیل شتدند .متدل کتامپیوتری Air Q2.2.3

ار مطالعتتهری بتتا رستتتفااه رز متتدل  Air Qآثتتار بهدرشتتتی

برری ررزیتابی آثتار ستون ناشتی رز ار معتره قرررگترفتن

(مرگ های ناشی رز بیماریهای قلبی -تنفسی) منتستل بته

آالیندۀ ای رکسید گتوگرا ار ستالمت رنستان ار رهتورز ار

آلتتواگی هتتوری تهتتررن رر ررزیتتابی کرانتتد .رز آنجتتا کتته

سال  1390رستفااه شد .ریتن متدل شتامل رهتار رستکرین

کمّی سازی رثر آالینده ها با رستفااه رز آمار و ررقا ثبتشتده

وروای ( Location AQ data Supplierو  )Parameterو

ار ارنشگاههای علو پزشکی وربستته بته وزررت بهدرشتت

او رسکرین خروجی ( Tableو  )Graphرست .مدل Air Q

به صورت عملی غیترممکن رستت هتدر رز ریتن مطالعته

برری شهرهایی مانند رهورز کته صتنعتیرنتد بستیار مناستل

بررسی آثار آالیندۀ (ای رکستید گتوگرا) هتور ار ستالمت

رستت .متدل  Air Qبته منظتور بترآورا آثتار کوتتاهمتدت

شهروندرن رهورزی با رستفااه رز مدل تحت بررسی رست.

آالینده های هور رز سوی سازمان بهدرشتت جهتانی ربتزرری

 .2مواد و روش بررسی
مطالع رنجا شتده رز نتوف تحلیلتی رستت .مطالعت حاضتر
کمّی سازی موررا کل مترگ مترگ ناشتی رز بیمتاری هتای
قلبی -عروقی مرگ ناشی رز بیماری های تنفستی و متوررا
سکت قلبی منتسل به آالیندۀ ای رکستید گتوگرا ار رهتورز
مبتنی بر رستفااه رز مدل رست .با توجه به تحدی رنجا شده
آثتتار ستتون ناشتتی رز ار معتتره قرررگتترفتن بتتا تمتتامی
آالیندههای معیار ار سالمت رنسان ار رهورز محاستبه شتد.
ار رین مداله تنها به آثار بهدرشتتی منتستل بته ای رکستید

پرارز

معتبر و قابل رعتماا معرفی شده رست .برری برآورا ورقعتی
مداایر آثار بهدرشتی آالینده هتای هتور بته رنجتا مطالعتات
رپیدمیولوژی ،برری محاسب اقی شاخص های خطر نسبی
بروز پایه و جزن منتسل نیاز رست کته متأستفانه بته الیتل
رنجتتا نتتدران مطالعتتات و نبتتوا بانتت،هتتای رطالعتتاتی رز
شتتاخصهتتای محاستتبهشتتدۀ ستتازمان جهتتانی بهدرشتتت
(خاورمیانه) رستفااه شد .رستاندررا رولی ای رکسید گتوگرا
منتشرشده رز سوی رستاندررا های ملتی کیفیتت هتوری آزرا
( 150 )NAAQSمیکروگتتر بتتر متتتر مکعتتل بته صتتورت
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رستاندررا  24ستاعته رستت ( www.epa.gov/air/criteria:

جدول  .1غلظتهای دی اکسید گوگرد بر حسب میکروگرم بر
متر مکعب برای استفاده در مدل

 .)EPAشورری عالی حفارت محتیطزیستت ریتررن بنتا بته
پیشنهاا سازمان حفارت محیطزیست و به رستناا بند «رلز»
مااۀ ( )62قانون برنام رهار توسعه رستاندررا هوری پاا
برری آالیندۀ ای رکسید گوگرا رر  100میکروگتر بتر متتر
مکعل تعیین کراه رستت .مدتدرر رهنمتوا کیفیتت هتور رز
سوی ستازمان بهدرشتت جهتانی  260میکروگتر بتر متتر
مکعل برری ای رکسید گوگرا تحتت عنتورن میتانگین 24
ساعته (روزرنه) رررئه شده رست.
()www.euro.who.int/Document/E8795: WHO

راررۀ کل

هورشناسی

میانگین تمامی

ریستگاه

(بیشترین)

(کمترین)

ریستگاهها

متوسط سالیانه

212/26

69/63

157/5

متوسط تابستان

82/32

27/54

53/12

متوسط زمستان

267/1

89/44

172/32

صدا  98سالیانه

295/47

105/21

192/71

حدرکثر سالیانه

316/22

137/12

215/56

حدرکثر تابستان

169/64

58/33

78/35

حدرکثر زمستان

316/18

137/52

215/44

شاخص

تعدرا تجمعی موررا کل مترگ منتستل بته ای رکستید
گتتوگرا  194نفتتر ار ستتال  1390بتتوا .بتته رزری هتتر 10
میکروگر بر متر مکعل رفزریش غلظت ای رکسید گتوگرا
میزرن خطر مرگ  0/4ارصتد رفتزریش متی یابتد .بیشتترین
ارصد نفر روز متنارر به بیشترین تعدرا روز تماس مربتوط
به راۀ غلظت  20-10میکروگر بر متر مکعتل رستت رمتا
پایینبوان غلظت موجل شده رست ارصتد تعتدرا متوررا
مرگ رین راه رز غلظت قابل توجه نباشتد ( 3/05ارصتد).
سیر صعوای کل موررا مرگ و میر بتا رفتزریش ای رکستید
گوگرا ار غلظتهای  80 -10میکروگر ستیر یکنورختت
شکل  .1نحوۀ توزیع و جانمایی ایستگاههای نمونهبرداری
آالیندههای هوای اهواز (هواشناسی ،دانشکدۀ بهداشت قدیم،
ادارۀ کل و نادری) ()Geravandi, et al., 2014

ارشته رست و ار غلظت بیشتر رز  80میکروگر بته یکبتاره
رفزریش مییابد و ار غلظتهای بیشتر رز  120مجدا رونتد
یکنورخت رفزریشی مییابد (نموارر .)1

 .3یافتهها
ریستگاه های راررۀ کل و هورشناسی ار میان کل ریستتگاه هتا
طی سال به ترتیل بیشترین و کمتترین غلظتت ای رکستید
گوگرا ار فصول تابستان و زمستان رر ارشتند .برری رهتورز
ار خصو

آالینتدۀ ای رکستید گتوگرا متوستط ستالیانه

متوسط تابستان متوسط زمستتان و صتدا  98بته ترتیتل
برربر با  173/32 53/12 118/50و  192/71میکروگر بتر
متر مکعل بوا (جدول .)1

نمودار  .1رابطۀ میان تعداد تجمعی موارد کل مرگهای منتسب به
دی اکسید گوگرد در برابر فواصل غلظت از طریق مدل در اهواز

برآورد موارد مرگ ناشی از بیماریهای قلبی -عروقی و ...
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تعدرا تجمعی موررا مرگ ناشی رز بیماری هتای قلبتی-

متر مکعل مشاهده میشوا که عالوه بر رنطبا بتا رفتزریش

عروقی منتسل بته ای رکستید گتوگرا ار شتاخص خطتر

ارصد نفر روز متنارر با رفزریش تعدرا روزهای مورجهه بتا

نسبی وسط  156نفر ار سال  1390بوا .شیل تنتد متنتارر

روند رفزریشی مشاهدهشده ار همین راۀ غلظت و با رونتد

به رفزریش تعدرا موررا مرگ قلبی -عروقتی ار راۀ غلظتت

مشاهدهشده ار او پیامد قبلتی (کتل مترگ مترگ قلبتی-

 90 -80میکروگتتتر بتتتر متتتتر مکعتتتل ار شتتتکل  2ار

عروقی) نیز هملورنی اررا (نموارر .)3

 RR=1/008به خوبی قابل رؤیت رست و رین رفزریش تعدرا
موررا با رفتزریش ارصتد نفتر روز مورجهته ار ریتن راه رز
غلظت رنطبا اررا .سیر صعوای موررا مرگ و میر ناشی رز
بیماریهای قلبی و عروقی با رفزریش ای رکستید گتوگرا ار
غلظتهای  70 -10میکروگر سیر یکنورخت ارشته رستت و
ار غلظت بیشتر رز  70میکروگتر بته یکبتاره رفتزریش و ار
غلظتهای بیشتر رز  110مجتدا رونتد یکنورختت رفزریشتی
مییابد .شایان یتااآوری رستت  67ارصتد متوررا مترگ ار
روزهایی رخ اراه رست که غلظت ای رکسید گوگرا رز 100
میکروگر بر متر مکعل تجاوز نکراه رست (نموارر .)2

نمودار  .3رابطۀ میان تعداد تجمعی موارد مرگ ناشی از
بیماریهای تنفسی منتسب به دی اکسید گوگرد در برابر فواصل
غلظت از طریق مدل در اهواز

تعدرا تجمعی موررا سکت قلبی منتسل بته ای رکستید
گوگرا ار شاخص خطر نسبی باال  52نفتر ار ستال 1390
بوا .سیر صعوای موررا سکت قلبی با رفتزریش ای رکستید
گوگرا ار غلظتهای  80 -10میکروگر یکنورختت بتواه
رست و ار غلظت بیشتر رز  80میکروگر به یکباره رفزریش
و ار غلظتتتهتتای بیشتتتر رز  110مجتتدا رونتتد یکنورختتت
نمودار  .2رابطۀ میان تعداد تجمعی موارد مرگ ناشی از
بیماریهای قلبی -عروقی منتسب به دی اکسید گوگرد در برابر

رفزریشی مییابد (نموارر .)4

فواصل غلظت از طریق مدل در اهواز

تعدرا تجمعی موررا مرگ ناشی رز بیماری های تنفستی
منتسل به ای رکسید گوگرا ار شاخص خطر نسبی وستط
 25نفر ار سال  1390بوا .سیر صعوای موررا مرگ و میتر
ناشی رز بیماریهای تنفسی با رفزریش ای رکسید گوگرا ار
غلظت های  50 -10میکروگر سیر یکنورخت ارشته رستت
و ار غلظت بیشتر رز  50میکروگر به یکباره رفتزریش و ار
غلظتهای بیشتر رز  110مجدا رونتد یکنورختت رفزریشتی

نمودار  .4رابطۀ میان تعداد تجمعی موارد سکتۀ قلبی منتسب به

مییابد .ار نموارر  3ار هر سه قررئت خطر نسبی رفتزریش

دی اکسید گوگرد در برابر فواصل غلظت از طریق مدل در اهواز

شیل ناگهانی (پر ) ار راۀ غلظت  90 -80میکروگر بر
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تابستان 1394

 .4بحث و نتیجهگیری

 1390نبواه رست که غلظت ای رکسید گوگرا بته کمتتر رز

با توجه به نتای جدول  1میزرن غلظت زمستان و متوستط

 10میکروگر بر متر مکعل برسد .همان گونه که ار نموارر

سالیان ای رکسید گوگرا ار ریستگاه راررۀ کل که بیشتترین

 2نشان اراه شده رست تعدرا موررا تجمعی مرگ ناشتی رز

مداایر ار آن رندرزهگیری شده ار مدایسه با رستاندررا EPA

بیماری های قلبی -عروقی منتسل به تماس بته ای رکستید

و هوری پاا ریررن باالتر رز حد رستاندررا رست (جدول .)1

گوگرا ار ی ،سال  232نفر با توجه به برآورا حتد بتاالی

همچنین میزرن غلظت متوسط سالیان ای رکسید گوگرا ار

خطر نسبی بواه رست 67 .ارصد موررا باال ار روزهای بتا

ریستگاه هورشناسی که کمترین مدتاایر ار آن رنتدرزه گیتری

غلظت کمتر رز  90میکروگر بر متر مکعل رخ اراه رست.

شده ار مدایسه با رستاندررا  EPAو هوری پاا ریررن کمتتر

رز سوی ایگر  84ارصد رین تعتدرا ار روزهتایی رخ اراه

رز حتد رستتتاندررا و میتزرن غلظتتت ای رکستید گتتوگرا ار

که غلظت ای رکسید گوگرا زیتر  110میکروگتر بتر متتر

زمستتتان ار ریتتن ریستتتگاه بتتاالتر رز حتتد رستتتاندررا رستتت

مکعل بواه رست .به رزری هر  10میکروگر بر متر مکعتل

(جدول  .)1به طور کلی میانگین غلظت متوسط سالیان ای

رفزریش غلظت ای رکسید گوگرا میزرن خطر مرگ قلبتی-

رکسید گوگرا ار تمامی ریستگاه های رهتورز ار زمستتان ار

عروقی  0/8ارصد رفزریش مییابد .خطر نسبی مرگ قلبی-

مدایسه با رستاندررا  EPAو هوری پاا ریررن بتاالتر رز حتد

عروقی برربر بتا  1/002( 1/008ار  CI =0/05و  1/012ار

رستاندررا رست که رین رمر میتورند به الیل صتنایع ستنگین

 )CI=0/95رز قطعیت علمی قابل قبولی برختورارر نیستت.

ماار مانند نفت پتروشیمی فوالا و لولهسازی باشتد .ریتن

پر

(تندی شیل) مشاهدهشده ار شکل  2ار خطر نسبی

مطالعه نشان ارا شاخصهای خطر نستبی (رحتمتال ریجتاا

مرکزی و باالیی به علت رفزریش ناگهتانی تعتدرا روزهتای

عارضه ار جمعیت ار معره نستبت بته رحتمتال ریجتاا

مورجهتته بتتا ای رکس تید گتتوگرا و ار ارج ت او مت تأثر رز

عارضه ار گروه غیر ار معره) جزن منتسل (ارصدی رز

غلظت ای رکسید گوگرا رستت .بتا توجته بته نتتای ریتن

پیامدهای بهدرشتی رست که مستدیما به آالینتدۀ متورا نظتر

مطالعه تعدرا موررا تجمعتی مترگ ناشتی رز بیمتاری هتای

نسبت اراه می شوا) و تعدرا موررا منتستل (تعتدرا متوررا

تنفسی منتسل به تماس به ای رکسید گوگرا ار ی ،ستال

پیامتتدهتتا طتتی یتت ،ستتال رستتت و بتتر رستتاس مطالعتتات

 35نفتتر بتتا توجتته بتته بتترآورا حتتد بتتاالی خطتتر نستتبی

رپیدمیولوژی ،که رز سوی سازمان جهانی بهدرشتت رنجتا

( )RR=1/0140بواه رست .مدتدرر خطتر نستبی حدوستط

محاسبه و رستفااه شده رست) به ای رکستید گتوگرا بترری

برآوراشتتده بتتا قطعیتتت پتتایین برربتتر بتتا  1/006( 1/01ار

آثار بهدرشتی منتسل بته تمتاس بتا ای رکستید گتوگرا ار

 CI=0/05و  1/014ار  )CI=0/95بتته مفهتتو یتت ،ارصتتد

رهورز ار سال  1390ار بروز پایت  66 497 1013و 132

رفزریش خطتر مترگ تنفستی بته رزری  10 μg/m3رفتزریش

نفر ار  105محاسبه شده رست .تعدرا متوررا تجمعتی کتل

غلظت ای رکسید گوگرا رست ( 0/6ارصد ار  CI=0/05و

متترگهتتا بتتا توجتته بتته بتترآورا حدوستتط خطتتر نستتبی

 1/4ارصد ار  32 .)CI=0/95ارصد موررا باال ار روزهای

( )RR=1/0040ار رثر تماس با ای رکسید گوگرا ار ستال

با غلظت کمتتر رز  70میکروگتر بتر متتر مکعتل رخ اراه

 162 1390نفر رست که  50ارصد آن مربتوط بته غلظتت

رست .بر رساس ارصد جتزن منتستل منطبت بتا سته حتد

کمتر رز  80میکروگر بر متر مکعل رست .خطر نسبی آثتار

برآوراشدۀ خطر نسبی تعدرا تجمعی موررا مترگ تنفستی

بهدرشتتتی ای رکس تید گتتوگرا ار غلظتتت پتتایینتتتر رز 10

برربتتر بتتا  25نفتتر ( 16نفتتر ار  RR=1/006و  36نفتتر ار

میکروگر بر متر مکعل به الیل تماس ندرشتن جمعیتت بتا

 )RR=1/014رست .خطر نسبی رین پیامد ار قیاس بتا کتل

رین غلظت ها صفر رست به بیان ایگر هی روزی ار ستال

مرگ و مترگ قلبتی -عروقتی بتاالتر رستت رمتا بته الیتل

برآورد موارد مرگ ناشی از بیماریهای قلبی -عروقی و ...
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پایینبوان شاخص بروز پایه برری مرگهای تنفسی کاهش

رستتت ( .)Geravandi, et al., 2015زلدتتی و همکتتاررن

میزرن تجمعی تعدرا موررا مرگ رین پیامد بهدرشتتی نستبت

( )Zallaghi, et al., 2010نشان اراند کته رز کتل مترگ و

به آن او پیامد اور رز رنتظار نیست .همچنین تعدرا تجمعی

میرها ار سال  1389ار سه منطد مطالعاتی (رهورز بوشتهر

موررا سکت قلبی منتسل به ای رکسید گوگرا ار ی ،سال

و کرمانشاه) ار کرمانشاه  7/03ارصد به علت مرگ قلبتی

 33نفتتر بتتا توجتته بتته بتترآورا حدوستتط خطتتر نستتبی

منتسل به ای رکسید گوگرا و  8/64ارصد به علت مترگ

( )RR=1/0064بواه رست .خطر نسبی بترری پیامتد ستکت

تنفسی منتسل به ای رکسید گوگرا بواه رست .ار رهورز رز

قلبی با قطعیت علمی قابل قبول برربر بتا 1/0026( 1/0064

کل مرگ و میرها ار سال  3/5 1389ارصد به علت مرگ

ار  CI=0/05و  1/0101ار  )CI=0/95محاسبه شده رستت.

قلبی منتسل به ای رکسید گوگرا و  4/4ارصتد بته علتت

رین میزرن به مفهو  0/64ارصد رفزریش خطر ستکت قلبتی

مرگ تنفسی منتسل بته ای رکستید گتوگرا و ار بوشتهر

( 0/26ارصد رفزریش ار  CI =0/05و  1/01ارصد رفزریش

 2/68ارصد به علت مترگ قلبتی منتستل بته ای رکستید

ار  )CI=0/95به رزری هتر  10میکروگتر بتر متتر مکعتل

گوگرا و  3/33ارصد به علت مرگ تنفسی منتسل بته ای

رفتتزریش غلظتتت ای رکستید گتتوگرا رستتت .بررستیهتتای

رکسید گتوگرا بتواه رستت .محمتدی و همکتاررن ()2010

رنجا شده ار  12شهر رروپا رند شهر آمریکایی و تعتدرای

نشان اراند ار رهورز رز کل مترگ و میرهتا ار ستال 1388

رز شهرهای ریررن گویای رین حدیدت رست که آثار بهدرشتی

 3/25ارصد (معاال  157نفر) به علت مرگ قلبی منتستل

مربوط بته تمتاس کوتتاه متدت بتا ای رکستید گتوگرا ار

به ای رکسید گوگرا  4/03ارصد (معاال  26نفر) به علت

شهرهای ملتلز کشورهای توسعهیافته و ار حتال توستعه

مرگ تنفسی منتسل به ای رکسید گتوگرا بتواه و بیمتاری

مشابه رست و با رفزریش غلظت ای رکستید گتوگرا میتزرن

مزمن رنسدرا ریوی منتسل به ای رکسید گوگرا رر  18نفتر

آثار بهدرشتی ناشتی رز ای رکستید گتوگرا و مترگ و میتر

با جزن منتسل  1/81ارصد به خوا رختصتا

اراه رستت.

روزرنته رفتزریش متییابتد ( ;Mohammadi, et al., 2010

گتتوارزی و همکتتاررن ( )2009ار مطالعتتهری ار تهتتررن

;Zallaghi, et al., 2014; Katsouyanni, et al., 1997
 .)Schwartz, 1996رنجا رنین مطالعهری ار رهورز با توجه

غلظت های باالی  10میکروگر بر متر مکعتل غلظتت ای

به شرریط ویژۀ رین ناحیه منطدی به نظر میرسد .برری مثال
مطالعات رنجتا شتده ار رروپتا رفتزریش  3 -2ارصتدی ار
میزرن مرگ و میر روزرنه با رفزریش  5ارصتدی غلظتت ای
رکسید گوگرا رر گزرر

کتراهرنتد ( Katsouyanni, et al.,

 .)1997با وجوا ریتن ار شتهر هتای بستیار آلتواه ررتبتاط
غلظت پاسخ رحتماال رز حالت خطتی ختارج خورهتد شتد.
بنابررین برری رعایت رحتیاط بایتد ارمنت فتره خطتی رر
محدوا کرا وقتتی تعتدرا رفتررا زیتاای ار معتره قتررر
میگیرند بدین معناست که ای رکسید گوگرا رثر مهمتی ار
سالمت عمومی اررا ( .)Geravandi, et al., 2015مطالعات
نشان متی اهنتد کته بتا وقتوف پدیتدۀ گترا و غبتار و رثتر
تشدیدکنندگی آن روی ای رکسید گتوگرا میتزرن مررجعت
بیماررن ریوی به مررکز ارمانی رهورز  70ارصد رشتد یافتته

رکسید گوگرا جزن منتسل برری مترگهتای قلبتی منتستل
معاال  6/35ارصد برری مرگهای تنفسی منتستل بته ای
رکسید گوگرا معاال  7/82ارصتد و بترری بیمتاری متزمن
رنسدرا ریتوی منتستل بته ای رکستید گتوگرا معتاال 3/6
ارصد محاسبه کراند .رون ار تحدی حاضر رز همین مدل
رستفااه شده رست مدایست نتتای رهتورز تهتررن بوشتهر
کرمانشاه و تبریز نشان متیاهتد کته ار رهتورز تدریبتا 4/3
ارصد کل موررا مرگ  4/8ارصد مرگ های تنفسی و 4/2
ارصد مرگهای قلبتی بته ای رکستید گتوگرا نستبت اراه
می شوا .مطالع حاضر نشان ارا که باالبوان ارصتد مترگ
رین او پیامد با توجه به نتای می تورنتد بته الیتل میتانگین
باالتر ای رکسید گوگرا یا شاید تدرو روزهای بتا غلظتت
باال ار رهورز باشد .ار صورت بهترهگیتری رز ستناریوهتای
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هور به رنجا مطالعات همهگیرشناسی بترری محاستب اقیت

کاهش میزرن آالینده و رستفااه رز رو های کتاهش رنتشتار

شاخصهای خطر نسبی بتروز پایته و جتزن منتستل نیتاز

رز منابع عمدۀ رنتشار ای رکسید گوگرا ار رهورز متیتتورن

.رست

میزرن بروز آثار بهدرشتی ریتن آالینتده رر رز وضتع موجتوا
(خطر نسبی حدوسط) به وضعیت مناسلتر (خطتر نستبی

تشکر و قدردانی

حد پایین) تغییر ارا و ار نتیجه رز میزرن آثار نامطلوب ریتن

رز معاونت توسع پژوهش و فناوری ارنشگاه علو پزشکی

 رما ار صتورت رعایتتنکتران متوررا بتاال.آالینده کاست

جندی شاپور رهورز برری تأمین هزین رین مطالعته قتدرارنی

(کاهش رنتشار ذررت) شرریط می تورند به سمت خطر نسبی

.میشوا

حد باال سو یابد که رین رمر سبل بروز موررا بیشتر مرگ
 متأسفانه به.و میر و سایر آثار بهدرشتی روی رنسان میشوا

یادداشتها
1. Relative risk
2. National Ambient Air Quality Standards
3. US Environmental Protection Agency
4. Confiedence interval
5. Deoxyribonucleic acid

های رطالعاتی و نبوا مدتاایر شتاخصهتای،الیل نبوا بان
متتورا مطالعتته ار رهتتورز و عتتد ار رختیتتار قتتررراران ریتتن
رطالعتتات رز طتترر ستتازمانهتتای مربوطتته رز مدتتاایر
محاسبهشدۀ سازمان جهانی بهدرشت (خاورمیانته) رستتفااه
شد ل ر برری برآورا ورقعی مداایر آثار بهدرشتی آالیندههای
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