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ABSTRACT
Background and Aim: Over the past decades, air pollution in the urban areas has shown an
increasing trend. Air pollutants have resulted in different diseases. The aim of this study was
to study the air quality in Sanandaj City in 2015 and 2016 and investigate its potential
relationship with cardio-respiratory disorders and premature birth.
Material and Method: This was a cross-sectional (descriptive-analytic) study, in which air
pollutants data (Particulate Matter (PM10), ozone, nitrogen dioxide, nitrogen monoxide,
carbon monoxide, and sulfur dioxide) were collected from Department of Environmental
Protection, Kurdistan Province. Data about cardio-respiratory diseases and preterm births
were obtained from Tohid, Besat, and Tamin-e-Ejtemaee hospitals. Time series analysis was
used to analyze the data.
Result: The results showed that the levels of all air pollutants except particulate matters of
less than 10 microns were lower than the annual allowed limit. Associated risk analysis
showed relationship of particulate matters with increased mortality rate due to cardiovascular
diseases. However, time series analysis showed that none of the air pollutants had statistically
significant associtation with the mortality rate of cardiovascular diseases and number of
premature births.
Conclusion: The results of this study showed PM10 as the only pollutants in Sanandaj air
which was outside the standard limits and showed no significant relationship with mortality
rate of cardio-respiratory diseases.
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 1ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای ...

ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای شهر سنندج و ارتباط آن با بیماریهای قلبی – تنفسی و
تولد زودرس در سالهای  4931و 4931
 .1استادیار ،مرکز تحقیقات مسمومیتها و سوء مصرف مواد ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران

 .1استادیار ،گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .9دانشجوی دکترای بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 .4کارشناس ارشد بهداشت محیط ،معاونت تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
 .5کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران ،تلفن ثابتsoranmansouri246@gmail.com ، 349- 94113743 :
.9کارشناس ارشد مامایی ،ب یمارستان بعثت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :در طی دهه های اخیر آلودگی هوا در مناطق شهری روند روبه افزایشی داشته است ،بهطوریکه آالیندههای
موجود در هوا در کوتاه مدت و بلند مدت سبب ایجاد بیماریهای مختلف در جوامع انسانی شده است .در این راستاء ،پایش
کیفیت هوا به عنوان یکی از شاخصهای مهم در تعیین آالیندهها و میزان غلظت آنها به کار برده میشود .از اینرو ،هدف از این
مطالعه ،ارزیابی کیفیت هوای شهر سنندج و ارتباط آن با بیماریهای قلبی -تنفسی و تولد زودرس در سالهای  4931و 4931
بود.
روش بررسی :در این مطالعه مقطعی (توصیفی-تحلیلی) ،از اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان دادههای مربوط به
آالیندههای هوای شهر سنندج (ذرات معلق ،ازن ،دی اکسید نیتروژن ،مونوکسید نیتروژن ،مونواکسید کربن و دیاکسید گوگرد) و
از بیمارستانهای توحید ،بعثت و تامین اجتماعی دادههای مربوط به میزان بیماران قلبی-تنفسی و تولدهای زودرس در سالهای
 ۴۹۳۱و  4931بدست آمد .دادهها با استفاده از تحلیل سری زمانی آنالیز شدند.
یافتهها :سطح آالیندههای هوا (به استثناء ذرات معلق بیشتر از  ۴۱میکرون) در سطح شهر سنندج در حد مجاز بود .تحلیل ریسک
منتسب نشان داد که بیشترین تاثیر ذرات معلق بر افزایش تعداد مرگ و میر منتسب به بیماریهای قلبی بود .با وجود این ،تحلیل
سری زمانی رگرسیون پواسن ارتباط معنیداری را بین آالیندههای هوا و نرخ مرگ به دلیل مشکالت قلبی -تنفسی و همچنین میزان
موالید نارس را نشان نداد.
نتیجهگیری :براساس یافتههای این مطالعه ،ذرات معلق بیشتر از  ۴۱میکرون تنها آالینده خارج از سطح استاندارد تعیین شده در
شهر سنندج ارزیابی شد ،با وجود این تاثیر این آالینده بر افزایش موارد مرگ معنیدار نبود.
کلمات کلیدی :ذرات معلق ،ازن ،دی اکسید گوگرد ،بیماریهای قلبی-تنفسی
وصول مقاله 39/3/8:اصالحیه نهایی 39/9/93:پذیرش39/9/98:
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برهان منصوری ،1نمامعلی آزادی ،2امیر محمدی ،3یونس حمه صادقی ،4علی منصوری ،5جمیله مجیدی

6

علی منصوری 9

پدیده آلودگی هوا عمدتأ نتیجه گسترش فعالیتهای صنعتی

تشدید بیمارهای تنفسی (با نفوذ به به نقاط عمیق ریه)،

بویژه در قرن حاضر بوده که با مسائل سیاسی و اقتصادی-

بیماریهای قلبی – عروقی ،افزایش میزان مراجعه و پذیرش

اجتماعی گره خورده است .مواجهه کوتاه مدت و بلند مدت

در بیمارستانها و مرگ زودرس در افراد میگرددند(.)49

با آالیندههای هوا میتواند اثرات بهداشتی بر سالمت انسان

براساس گزارشات سازمان بهداشت جهانی هزینههای

و دیگر موجودات داشـته باشـد(9و .)4از طرفی با کمک

بهداشتی سالیانه آلودکنندههای هوا در برخی از کشورهای

مدلها و شاخصهای کیفیت هوا از جمله  ،AQIمیتوان

اروپایی حدود  91میلیارد پوند گزارش شده که  9درصد

گزارشی از کیفیت هوا (پاك بودن یا آلوده بودن آن) در هر

مرگ و میرها را به دنبال داشته که نیمی از این خسارتها

شهر ارائه نمود و میزان آگاهی مرد در رابطه با اثرات

توسط وسایل نقلیه به وقوع میپیوندد( .)49همچنین براساس

بهداشتی آالیندههای هوا نظیر ذرات معلق ،ازن ،دی اکسید

برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال  ،9149آلودکننده-

گوگرد و دی اکسید نیتروژن را ارتقاء داد( .)9-1ذرات

های هوای آزاد ساالنه حدود  9/9مرگ و میر را سبب می-

معلق یکی دیگر از آالیندهها بوده که با قطر آئرودینامیکی

شوند ،که حدود  88درصد از این نوع مرگ و میرها در

کمتر از  41میکرون از جمله آالیندههای معیار میباشد که

کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ میدهد( .)41به-

در زمینه اثرات بهداشتی ناشی از ذرات معلق محاسبه می-

طوریکه مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی  -تنفسی

گردد .این ذرات به صورت ترکیبی از مواد آلی و معدنی

حدود  83درصد از کل مرگهای مربوط به آلودگی هوا را

مختلف با خصوصیات متفاوت در هوا منتشر میگردد و

به خود اختصاص داده است( .)41از اینرو ،اقدامات مناسب

براساس گزارشات سازمان بهداشت جهانی به ازای افزایش

و موثر به منظور کنترل کیفیت هوای محیط شهری ،تعیین

هر  41میکروگرم ذرات معلق ،میزان مرگ و میر  4تا 9

میزان واقعی آلوده کنندههای هوا و توصیف کیفیت هوا در

درصد افزایش میباید(9و .)9اکسیدهای نیتروژن یکی دیگر

مقایسه با شرایط استاندارد امری ضروری میباشد .شهر

از آالیندههای محیط بوده که به صورت فرمهای مختلف

سنندج از جمله شهرهای مهم در غرب کشور بوده است که

وجود دارد ،بهطوریکه  NO2چهاربرابر بیش از  NOسمی

طی سالهای اخیر شاهد روند رو به رشد جمعیت ،ورود

میباشد و دارای اثرات بهداشتی از جمله اختالل در بویایی،

گردوغبار از کشورهای همسایه و مسیر اصلی حمل و نقل و

بی حالی ،خستگی ،تحریک گلو ،چشم ،ناراحتیهای

ترانزیت کاال به کشور عراق بوده است ،احتمال افزایش

اعصاب ،افزایش برونشیت حاد و اشکاالت تنفسی در انسان

آالیندههای محیطی در این شهر را بیشتر کرده است و به

میباشد(.)1

دنبال آن میتواند میزان شیوع برخی از بیماریها را در این

براساس نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک در طی دو
دهه گذشته ،آلودگی هوا جزء ده عامل مهم افزایش مرگ و
میر در جهان شناخته شده است ،بهطوریکه میزان مرگ و
میر در اثر آلودگیهای هوا در سال  9111حدود  4میلیون
نفر گزارش نمودند و در سال  9149به  9/4میلیون رسیده
است .همچنین در این میان قاره آسیا میزان  11درصد این
مرگ و میرها را به خود اختصاص داده است(.)8-44

شهر افزایش داد .از اینرو هدف از این مطالعه بررسی
کیفیت بهداشتی هوای شهر سنندج براساس شاخص AQI
و ارتباط آن با مراجعه بیماران قلبی – تنفسی و تولد زودرس
در شهر سنندج در سالهای  4931و  4931میباشد.
روش بررسی
این مطالعه ،یک مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی
بود که در آن اطالعات مربوط به برخی از مهمترین آالینده-
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مقدمه

آلودهکنندههای هوا سبب ایجاد یکسری بیماری از جمله

 4ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای ...

ازن ،دی اکسید نیتروژن ،مونواکسید نیتروژن ،مونوکسید

بیمارستانها با بررسی پرونده بیمارانی که توسط پزشک

کربن و دیاکسید گوگرد) در یک بازه دو ساله از دی ماه

معالج علت بستری و مرگ و میر را آالیندههای هوا

 ۴۹۳۹تا دی ماه  4931به استثناء اطالعات مربوط به میزان

تشخیص داده بودند ،ثبت گردید .همچنین ،از دو بیمارستان

آالیندهها در دیماه ( ۴۹۳۱در این ماه دادهها به دلیل مشکل

بعثت و تامین اجتماعی ،میزان تولدهای زودرس براساس

فنی دستگاه ،ثبت نشده است) از اداره کل حفاظت محیط

تولد نوزاد قبل از  99هفته به دنیا آمده ،نیز جمعآوری شد.

زیست استان کردستان بدست آمد .این اطالعات با استفاده

از آنجا که آمار اطالعات بهداشتی مانند تعداد بستری

از دستگاه  Met Oneکه در مرکز شهر (میدان آزادی) به

شدگان و مرگ و میر به صورت ماهانه قابل دسترس بود ،و

صورت  ۴۱ساعته و آنالین میزان آالیندهها را رصد میکند،

باتوجه به اینکه میزان آالیندهها تحت تاثیر اثرات فصلی می-

بدست آمد (شکل .)۴

باشد ،برای تحلیل نتایج از تحلیل سری زمانی استفاده شد.

مطابق با روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت ،اثرات
بهداشتی مُنتسب به آالینده های هوا در شهر سنندج با
استفاده از نرم افزار  AirQ 2.2.3طی دو مرحله محاسبه
شد( .)49نسبت منتسب ( AP: Attributable
 )Proportionمطابق با فرمول  4محاسبه شد:

برای یافتن میزان ارتباط آالیندهها با بیماریهای مختلف از
رگرسیون خطی و همبستگی اسپیرمن استفاده شد .اختالف
معنی داری دادهها در سطح  1/11ارائه شده است .جهت
انجام آزمونهای آماری از نرمافزار  Rاستفاده گردید.
به منظور تعیین تاثیر  PM10بر افزایش تعداد موارد بستری
در بیمارستان و مرگ میر ناشی از بیماریهای قلبی و
عروقی ،از تحلیل سری زمانی استفاده شد .با توجه به آنکه

که در آن RR ،میزان خطر نسبی پیامد بهداشتی در جمعیت
مورد مطالعه است .دادههای یکساله آالیندهها مطابق سازمان
بهداشت جهانی توسط برنامه ِاکسل طی دو مرحله پردازش
گردید و غلظت آالینده در فواصل  41 µg/m3به صورت
روزانه طبقه بندی گردید .براساس آخرین سرشماری کشور
در سال  ،4931جمعیت شهر سنندج نزدیک به 111111
نفر برآورد شده است( .)49عالوه بر دادههای مربوط به
آلودگی هوا ،از مراکز بیمارستانی سطح شهر سنندج

متغیر پاسخ (تعداد بستری شدگان و تعداد مرگ و میر)
حاصل شمارش بود ،مدل مناسب برای سری زمانی
رگرسیون پواسن در نظر گرفته شد .در این مدل ،با تعریف
تعداد بستریها به عنوان متغیر افست ( ،)offsetنسبت مرگ
به تعداد بستریها به عنوان متغیر پاسخ تعریف شد .همچنین
مدل برای بیش پراکنشی ( )over dispersionو اثرات
فصلی ( )seasonality effectsتطبیق یافت .در این مدل
اثرات زمان (روند) ،ذرات معلق بزرگتر از  ۴۱میکرون به
همراه سایر آالیندهها بر تعداد بستری شدگان به دلیل

اطالعات بهداشتی این دوره بدست آمد .تعداد موارد

مشکالت قلبی بررسی گردید.

تنفسی ،مشکالت قلبی و عروقی و میزان مرگ و میر ناشی از

یافتهها

مشکالت قلبی -عروقی از بیمارستانهای توحید ،بعثت و

در جدول  ۴خالصه اطالعات ماهانه مربوط به آالینـدههـای

تامین اجتماعی ثبت و جمعآوری گردید .بررسی میزان

هــوا (ذرات معلــق ،ازن ،دی اکســید نیتــروژن ،مونواکســید

مراجعات به بیمارستانهای سطح شهر سنندج پس از

نیتروژن ،مونواکسید کربن و دیاکسید گوگرد) و اطالعات

مراجعات به بیمارستانهای شهر سنندج در رابطه با مشکالت
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ها از ایستگاه پایش آلودگی هوای شهر سنندج (ذرات معلق،

هماهنگیهای صورت گرفته با مدیریت هر یک از

علی منصوری 5

مشکالت قلبی و تنفسی ،و تعداد مرگ ها ناشی از مشکالت

کمتر بود .نتیجه برازش مدل سری زمانی در جـدول  ۴آمـده

قلبــی-عروقــی) بــرای  ۴۹مــاه گــزارش شــده اســت .از میــان

است .نتیجه مدل نشان مـیدهـد کـه هیچیـک از متغیرهـا بـر

آالیندههای مورد بررسی میانگین ذرات ریز معلق بیش از ۴۱

نسبت مرگ به بستریشدگان به دلیـل مشـکالت قلبـی تـاثیر

میکرون  19/44بدست آمد کـه ایـن مقـدار بـیش از میـزان

آماری معنی داری نداشت.

اســتاندارد ســالیانه بــرای هــوای پــاك ( ۱۱میکروگــرم بــر
شکل  :1نقشه شهر سنندج در غرب کشور و محل نمونهبرداری از آالیندههای هوا
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بهداشتی (تولدهای نـارس ،تعـداد بسـتری شـدگان بـه دلیـل

مترمکعب) است .سایر آالیندهها از میـزان اسـتاندارد سـاالنه

 9ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای ...

جدول  :۴میانگین (±انحراف معیار) نمونههای مورد مطالعه در شهر سنندج در سالهای  7934و 7935

(1/89 )± 9/43

۴ – ۴۱

بستری به دلیل مشکالت قلبی-عروقی

(119/9 )± 99/99

۹۹۳ – ۱۷۴

مرگ به دلیل مشکالت قلبی-عروقی

(9/93 )± 9/81

۴ – ۴۴

(119/9 )± 91/19

۹۱۱ – ۸۱۳

موالید نارس

بستری به دلیل مشکالت تنفسی

آالینده های مورد بررسی
مونوکسید کربن ()CO

(1/33 )± 1/93

1/91 – 4/89

دی اکسید سولفور ()SO2

(49/99 )± 9/99

3/11 – 48/18

ذرات ریز معلق بیش از  ۴۱میکرون ()PM10

(19/44 )± 99/11

49/93 – 38/9

دی اکسید نیتروژن ()NO2

(49/9 )± 1/33

44/49 – 99/83

مونواکسید نیتروژن ()NO

(49/14 )± 1/99

9/98 –91/33

ازن ()O3

(99/44 )± 41/39

49/9 – 94/49

جدول  :2بررسی ارتباط سطح آالیندهها با میزان بستری شدگان و مرگ میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی
برآورد

انحراف معیار

اماره t

p-value

مونوکسید کربن ()CO

0/66

0/54

1/56

0/11

دی اکسید سولفور ()SO2

0/04

0/00

0/60

0/46

ذرات ریز معلق بیش از  ۴۱میکرون ()PM10

-0/01

0/006

-1/22

0/24

دی اکسید نیتروژن ()NO2

-0/00

0/05

-2/00

0/06

مونواکسید نیتروژن ()NO

0/04

0/04

1/00

0/21

ازن ()O3

0/01

0/01

0/00

0/24

زمان (روند)

0/05

0/05

0/01

0/20

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان /دوره بیست و سوم  /مهر و آبان 7931

Downloaded from sjku.muk.ac.ir at 8:56 +0330 on Monday October 22nd 2018

میانگین ( ±انحراف معیار)

دامنه

علی منصوری 1

3.0
2.5
2.0
1.5

Cardiovascular mrtality rate/ per 100

1.0
0.5

2016
Year

شکل  :2ارتباط میزان مرگ و میز ناشی از مشکالت قلبی  -عروقی در شهر سنندج با آالیندههای محیطی در سال 4931-4931

در شکل  ،9نمودار سری زمانی حاصل از پیش بینی مدل

ابتدای سال  ۴۱۴۸تا  ۴۱۴۲دیده میشود .با وجود این ،نتایج

رگرسیون پواسن بعد از تعدیل تغییرات فصلی و بیش

جدول  ۴این افزایش را معنیدار تشخیص نداد (.)P=1/98

پراکنشی آورده شده است .در این نمودار ،نقاط بیانگر میزان

به صورت مشابه ،برای ارزیابی تاثیر آالیندهها بر موالید

نقطهای مرگ و میر به دلیل مشکالت قلبی در هر ماه است.

نارس ،رگرسیون پواسن با درنظر گرفتن کل زایمانها به

دلیل انفصال منحنی فقدان اطالعات مرگ و میر در آخرین

عنوان متغیر افست انجام شد که نتیجه آن در جدول  ۹آمده

ماه سال  ۴۱۴۸بوده است .در این نمودار یک روند افزایشی

است .نتایج نشان میدهد که هیچیک از آالیندهها رابطه

در میزان مرگ و میر به دلیل مشکالت قلبی -عروقی از

معنی داری با موالید نارس نداشت)جدول .)1

جدول  :9بررسی ارتباط سطح آالیندهها با میزان موالید نارس در شهر سنندج
برآورد

انحراف معیار

اماره t

p-value

مونوکسید کربن ()CO

0/20

0 /4

0/16

0/51

دی اکسید سولفور ()SO2

-0/06

0/00

-0/62

0/44

> 0/001

0/001

0/01

0/00

دی اکسید نیتروژن ()NO2

-0/02

0/04

-0/16

0/56

مونواکسید نیتروژن ()NO

-0/005

0/04

-0/00

0/02

ازن ()O3

-0/004

0/01

-0/22

0/14

زمان (روند)

-0/05

0/04

-0/11

0/56

ذرات ریز معلق بیش از  ۴۱میکرون ()PM10

در طول دوره این مطالعه ،در بین آالیندههای شـاخص شـهر

آمده بیشترین مرگ و میر منتسب به بیماریهـای قلبـی بـوده

سنندج مقادیر آالیندههای شاخص هوا بجز  PM10در کمتر

است ،بهطوریکه تعداد موارد مـرگ و میـر قلبـی –عروقـی

از حــد اســتاندارد مواجهــه بهداشــتی بــه دســت آمــد و فقــط

منتسب به ذرات معلق کمتر از  41میکرون طبق جدول  1در

 PM10به عنوان عامل بیمـاریزا و مـرگ و میـر منتسـب در

بروز پایه برابر با  994در یکصد هزار نفر در شـهر سـنندج

اندکی از روزهای سال ارزیابی شد .براساس نتایج بـه دسـت

برابر  48نفر در سال  4931برآورد گردیده است .همچنین،
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2015

 4ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای ...

موارد منتسب به ذرات معلق کمتر از  41میکرون برای موارد

متوسط ( )100 >AQI >50قرار داشته است که در برخی

مرگ و میر ناشی از بیمـاریهـای تنفسـی در بـروز پایـه 18

موارد برای افراد بسیار حساس میتواند ریسک بیماریزایـی

محاسبه گردید و درصد جـزء منتسـب خطـر نسـبی و تعـداد

داشته باشد .همچنین مطابق شکل  1در اکثـر روزهـای سـال

موارد مـرگ تجمعـی تنفسـی در حـد وسـط برابـر بـا  9نفـر

هوای شهر سنندج دارای کیفیت متوسط بوده و ذرات معلـق

بدست آمد .در شکل  ،9میانگین شاخص کیفیت هـوا نشـان

آالینده مسئول شناسایی گردید.

شکل  :9میانگین ماهیانه شاخص کیفیت هوا (آالینده مسئول ( ))PM10در سال 7935

شکل  :4توزیع مقادیر آالینده های شاخص در شهر سنندج در سال 7935
جدول  :5بررسی ارتباط سطح آالیندهها با میزان بستری شدگان و مرگ میر ناشی از مشکالت تنفسی

p-value

برآورد

انحراف معیار

اماره t

مونوکسید کربن ()CO

0/10

0/16

0/62

0/45

دی اکسید سولفور ()SO2

0/01

0/02

0/50

0/60

ذرات ریز معلق بیش از  ۴۱میکرون ()PM10

-0/005

0/002

- 1 /0

0/01

دی اکسید نیتروژن ()NO2

-0/01

0/01

-0/00

0/20

مونواکسید نیتروژن ()NO

0/0001

0/016

0/05

0/06

ازن ()O3

-0/002

0/005

-0/44

0/40

زمان (روند)

-0/002

0/014

-0/22

0/02
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شاخصهای خطر نسـبی ،جـزء منتسـب ،بـروز پایـه و تعـداد

داده شــده اســت کــه در پــنج مــاه کیفیــت هــوا در وضــعیت

علی منصوری 3

جدول  :1درصد نسبت منتسب و تعداد موارد مرگ و میر منتسب به ( PM10خطر نسبی ) (RRبا فاصله اطمینان  %31و میزان بروز
پایه مورد استفاده در این مطالعه)
(نفر)

)(AP

کل مرگ ها

مرگ ناشی بیماریهای قلبی

مرگ ناشی بیماریهای
تنفسی

][RR (95% CI) per 10 μg/m3
4/1191

))BI

بهداشتی

9/9843

91

4/1199

9/9198

11

4/1189

9/4199

91

4/118

9/8391

98

4/111

4/8981

48

4/148

9/9899

91

4/149

1/9999

3

4/118

9/8391

9

4/199

49/4419

91

آالینده

119/1

994

18/1

بحث

کیفیت بهداشتی هوای شهرهای تهران و اصفهان در سال

نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آالیندهها در شهر سنندج

 4989گزارش کردند که به ترتیب در  999و  933روز از

کمتر از استاندارد سالیانه هوای پاك میباشد و مطابق جدول

سال کیفیت هوا از حد استاندارد تجاوز است و در شهر

 4تنها غلظت ذرات معلق بیشتر از استاندارد بود(.)48

تهران و اصفهان در تابستان به ترتیب ازن و مونوکسیدکربن

همچنین ذرات معلق کمتر از  41میکرومتر به عنوان آالینده

و در زمستان مونوکسید کربن و ذرات معلق آالینده مسئول

مسئول در شهر سنندج بدست آمد ،بهطوریکه میانگین

شناخته شدند ،بهطوریکه عمده دلیل این آلودگیها

ساالنه ذرات معلق کمتر از  41میکرون برابر با 19

ترافیک و فعالیتهای صنعتی ناشی از سوزاندن سوختهای

میکروگرم بر مترمکعب بدست آمد .میزان غلظت ذرات

فسیلی ذکر شده است(99و .)91براساس یافتههای این

معلق در این مطالعه در شهر سنندج پایینتر از میانگین

پژوهش 9/9 ،درصد به علت مرگ قلبی -عروقی و 9/8

گزارش شده در شهرهای یزد ( 419میکروگرم بر

درصد به علت مرگ تنفسی منتسب به ذرات معلق کمتر از

مترمکعب) ،اراك ( 98میکروگرم بر مترمکعب) ،تهران

 41میکرون در شهر سنندج بود ،بهطوریکه مرگ ناشی از

( 31میکروگرم بر مترمکعب) ،تبریز ( 81میکروگرم بر

بیماریهای قلبی و مرگ ناشی از بیماریهای تنفسی به

مترمکعب) ،شیراز ( 419میکروگرم بر مترمکعب) و اهواز

ترتیب برابر با  18و  994نفر در سال  4939بوده است.

( 918میکروگرم بر مترمکعب) بود ،بهطوریکه باالبودن

پایین بودن درصد مرگ و میر در این منطقه میتواند به دلیل

سطح باالی ذرات معلق در شهر اهواز به ریزگردهای خاکی

میانگین پایینتر و تداوم روزهای با غلظت پایین ذرات معلق

و در شهرهای تهران و تبریز به احتراق ناشی از واحدهای

باشد ،بهطوریکه میزان روزهای همراه با گردو غبار در سال

صنعتی نسبت داده میشود( .)43-91همچنین ،مطالعاتی در

 4931کمتر از سالهای گذشته در غرب کشور بوده است

رابطه با بررسی کیفیت هوای شهری در کشور انجام شده

و هوای سالمتری در این زمینه داشته است .براساس گزارش

است ،بهطوریکه گلباز و همکاران در بررسی مقایسهای

سازمان بهداشت جهانی میانگین ساالنه مرگ و میر در جهان
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تعداد موارد مرگ منتسب

جز منتسب

خطر نسبی با فاصله اطمینان  %31برای هر  41 μg/m3افزایش غلظت

بروز پایه

پیامد

 73ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای ...

مرگ و میر  918111هزار نفر در اروپا گزارش شده

دست آمد .بیشترین مقدار  AQIدر تابستان و پاییز به دست

است(98و .)99همچنین در تحقیقی از کشور استونی ،میزان

آمد که با توجه به وزش باد ،خشکی هوا و ریزگردهای

مرگ و میر  939نفر از جمعیت  931111نفری شهر

ورودی از خارج کشور قابل توجیه میباشد .نتایج بدست

 Tallinمرتبط با ذرات معلق گزارش کردهاند( .)98در

آمده در این مطالعه مشابه مطالعات انجام شده در شهرهای

مقایسه با دیگر مطالعات ،باالبودن مقادیر اندازهگیری شده

یزد و اصفهان میباشد( .)99کیفیت بهداشتی هوا مطابق

ذرات معلق کمتر از  41میکرون و جزء منتسب برای مرگ-

شاخص  AQIدر اکثر شهرهای ایران مانند ارومیه ،تبریز،

های قلبی و مرگهای تنفسی در مطالعه ندافی و

اراك و اهواز در شرایط متوسط ( )AQI >411قرار دارد

همکاران( )43و گودرزی و همکاران( ،)93میتواند به

ولی در تهران و مشهد اکثر روزهای سال کیفیت هوا در

دلیل غلظت باالی ذرات معلق در شهر تهران باشد ،که منشاء

شرایط ناسالم گزارش شده است و در اکثر این شهرها

اصلی انتشار ذرات معلق تهران ترافیک گزارش شده است.

آالینده مسئول ذرات معلق بوده است ،که منشاء این ذرات

همچنین ،در طی تحقیق مشابهای  Tominzو

هم ترافیک ،فعالیتهای صنعتی و ریزگردهای ورودی از

همکاران( )91با استفاده از مدل  AirQنشان دادند که 9/9

غرب کشور گزارش شده است(91و91و94و .)91در

درصد مرگهای ناشی از بیماریهای تنفسی و  4/1درصد

شهرهای سردسیر و صنعتی ایران منشاء آلودگی هوا احتراق

مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی-عروقی در شهر ترستی

سوخت میباشد و در فصول سرد سال با وارونگی دمایی و

در شمال ایتالیا مرتبط با ذرات معلق بیشتر از  91میکروگرم

سوزاندن سوخت برای گرمایش مناطق مسکونی آلودگی

در مترمکعب دانست .از طرفی ،با به کارگیری روشهای

هوا را تشدید میکند .در شهرهای کویری و غربی ایران

کاهش انتشار این آالینده در ایران و کشورهای همسایه

عامل اصلی آلودگی هوا ریزگردهای با منشاء خاکی می-

غرب کشور نظیر عراق و عربستان ،میتوان بروز اثرات

باشد که همراه وزش باد در طول سال در هوا انتشار مییابند.

بهداشتی ذرات معلق را از وضع موجود ،یعنی خطر نسبی
حد وسط ،به وضعیت مناسبتری ،یعنی خطر نسبی حد
پایین ،تغییر داد و در نهایت اثرات بهداشتی ذرات معلق را
کاهش داد (.)94

این مطالعه براساس تحلیل نرم افزار  AirQو براورد با خطر
نسبی  %31نشان داد مرگ زود رس کل منتسب به ذرات
کوچکتر از  41میکرون در شهر سنندج با منشاء
ریزگردهای ورودی از خارج کشور میتواند حائز اهمیت

کیفیت بهداشتی هوا در ستتدج بر اساس شاخص AQI

باشد .نتایج تحلیلهای آماری بر روی بیماریهای قلبی و

مطابق شکلهای  9و  1در اکثر روزهای سال دارای کیفیت

تنفسی در ارتباط با کمیت آالیندههای هوا ،عامل اصلی

متوسط بوده و ذرات معلق آالینده مسئول شناسایی گردید.

مرگ و میر را آلودگی هوا نشان نداد و پاك بودن هوا ( >

همچنین در کمتر از  41درصد ماههای سال غلظت ذرات

 )411AQIدر طول سال این موضوع را تایید نمود.

معلق باالی  411 µg/m3بوده است که در مقایسه با دیگر
استانهای همجوار مانند ایالم و خوزستان این سطح کیفیت
هوا بسیار مطوب ارزیابی می گردد( )99براساس نتایج
مربوط به مقادیر آالیندهها در شکل  9هوای سنندج در اکثر
روزهای سال هوای پاکی داشته است لذا ارتباط بسیار

نتیجه گیری
بررسی کیفیت هوای سنندج مطابق دستورالعمل EPA
نشان داد در اکثر روزهای سال دارای کیفیت متوسط تا پاك
بوده است .همچنین بیشترین مقدار  AQIدر روزهای
تابستان وپاییز به دست آمد .در پایان میتوان بیان داشت که
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هرچند سطح بیشتر آالیندهها در شهر سنندج پایینتر از

تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان به

 اما پایش مدوام شناسایی،استاندارد هوای پاك بوده است

 همچنین از کمیته تحقیقات دانشجویی به.تصویب رسید

منشاء تولید و اقدامات کنترلی در رابطه با سطح ذرات معلق

.خاطر تسهیل روند تصویب این پروژه قدردانی میشود

-و ارتباط آن با شیوع بیماریها در شهر سنندج توصیه می

نویسندگان این تحقیق از همکارهای سازمان حفاظت محیط

.گردد
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معاونت

توسط

، مدیریت بیمارستانهای توحید،زیست استان کردستان
بعثت و سازمان تامین اجتماعی شهر سنندج برای در
اختیارگذاشتن اطالعات الزم کمال تشکر و قدردانی را
.دارند

تشکر و قدردانی
نویسندگان این تحقیق بر خود الزم میداند که از معاونت
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان تشکر
گرنت

شماره

با

تحقیق

این

و

نماید
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