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Abstract
Background and purpose: Air pollution causes respiratory diseases such as chronic obstructive
pulmonary disease (COPD). In this study we aimed at statistical modeling of the effects of air pollution on
mortality due to chronic pulmonary disease and COPD in Mashhad, Iran, using negative binomial regression.
Materials and methods: Mortality data due to chronic pulmonary diseases and the average
amount of air pollutants per 24 hr were collected from 12 air pollution monitoring stations in Mashhad,
2011. Negative binomial regression was used as an appropriate statistical model to analyze discrete data.
Results: The effects of all pollutants, except PM particles and ozone particles, were found to
have direct significant effect on mortality due to chronic pulmonary disease. The ratio of the incidence
rate of mortality among patients with chronic pulmonary disease was highest for CO (IRR= 1.37,
p<0.001), SO2 (IRR= 1.04, p<0.001), NO2 (IRR= 1.01, p<0.000), NO (IRR=1.003, p<0.000). But ozone
had an inverse effect on chronic pulmonary mortality (IRR= 0.96, p<0.000).
Conclusion: Among the pollutants, CO had the highest effect and O3 had a significant reverse
effect on the rate of respiratory mortality. At the beginning of winter (January) we observed maximied
rate of mortality and air pollution.
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چكیده
سابقه و هدف :آلودگی هوا ،با رخداد بیماریهای تنفسی از قبیل بیم اریه ای ز نزر ری وی  )COPDارتب ا دارد
هدف زطالعه حاضر ،زدل بندی آزاری تاثیرات آلودگی هوا بر زرگ و زیر ناشی از ابتال به بیماری زنزر ریوی و انسداد ریه
در شهر زشهد با کاربرد رگرسیون دو جملهای زنفی زیباشد
مواد و روشها :اطالعات زرگ و زیر زبتالیان به بیماری ه ای ز نزر ری وی زرب و ب ه ش هر زش هد در س ال  0931و
همچنیر زینان زتوسط آالیندههای هوا در طول  42ساعت شبانه روز از  04ایستگاه ثب ت آالین دهه ا واق د در ش هر زش هد،
گردآوری و زحاسبه شد زدل آزاری زناسب برای آنالین دادههای گسسته ،رگرسیون دوجملهای زنفی در نظر گرفته شد
یافتهها :با روش رگرسیون دوجملهای زنفی ،اثرات تمام آالیندهها به جن ذرات  PMو ازن  )O3بر زرگ و زیر ناش ی از
بیماری زنزر ریوی ،تاثیر زستقیم و زعنیدار داشته است نسبت نرخ بروز زرگ و زیر زبتالیان به بیماری زنزر ریوی به ترتی ب
بیشت ریر زق دار ب رای  COب ا  SO2 ،)p<1/110 IRR= 0/93ب ا  NO2 ،)p<1/110 IRR=0/12ب ا ،)p<1/110 IRR=0/10
 )p<1/110 IRR=0/119NOو ازن با تاثیر زعکوس بر زرگ و زیر زنزر ریوی با  )p<1/110 IRR=1/39زحاسبه شد
استنتاج :در زیان آالیندهها CO ،بیشتریر اثر و ازن اثر زعکوس و زعنیداری بر نسبت نرخ بروز ز رگ و زی ر تنفس ی
داشته است در ابتدای فصل ززستان دی زاه) ،زینان زرگ و زیر و آالیندگی هوا به حداکثر رسیده است
واژه های کلیدی :آلودگی هوا ،رگرسیون دو جملهای زنفی،PM10 ،ازن ،زرگ و زیرCOPD ،

مقدمه
در حوزه سالزت و بهداشت ،زطالع ات بس یاری در

هوا ،در رخداد بیماریهای تنفس ی و آل ر یه ا از قبی ل

سالهای اخیر انج ام ش ده اس ت ک ه ب ه بررس ی اث رات

بیماری زنزر ریوی ،پنوزونی و غیره ،زشارکت و ارتبا

آالیندههای زیست زحیطی ،بر سالزت انسان پرداخته است

دارد  )0بر اساس زتون ،تعریف ی ک ه از آل ودگی ه وا ارای ه

یکی از زباحث ز ورد بح ث در ح وزه آل ودگی ،بح ث

زیشود ،ترکیبی ن اهمگون از گازه ا ،زایع ات و ذرات ری ن

آالیندههای هوا زیباشد شواهد نشان دادهان د آل ودگی

زعلق زیباشد که شازل زونواکسیدکربر  ،)COاکسیدهای
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رابطه آلودگی هوا بر مرگ و میر ناشی از ابتال به بیماری های مزمن
ریوی و انسداد ریه ( )COPDدر شهر مشهد

پژوهشی

نرگس قربانی و همکاران

نیت رو ن ،دیاکس یدگوگرد ،ازن و ذرات ری ن ب ا قط ر

قلبی ریوی زختص و زت اثر از آل ودگی ه وا و ب ا ت اخیر

ک مت ر از  01زیکروزت ر  )10 pm µmو ذرات بس یار

ززانی زناسب 0زیبایست زد نظر قرار گیرد )8

زیباشد ایر ذراتری ن  PMترکیب ی ن اهمگون از ذرات

نقش زوثر آلودگی هوا در بروز بیماری زختلف ،به ویژه

جازد و زاید زیباشند ک ه در ه وا زعل ق هس تند و از حی ث

بیماریهای تنفسی و زرگ و زی ر زن تج از آن ،نویس ندگان

د )9،4

ایر زقاله تصمیم به طراحی و اجرای زطالع ه ف و ب ا در

نوسانات کوت اه ز دت آل ودگی ه وا ز یتوان د ت اثیری

نظر گرفتر آلودگی ناشی از افنایش غلظت آالیندهها بر

زنفی ،بر روی سالزت همه افراد جازع ه داش ته باش د )2

اس اس زس تندات ثب ت ش ده در ایس تگاههای آل ودگی

ایر تاثیر و شدت ارتبا آن با بیماریهای قلبی تنفسی و

هوای شهر زشهد و نرخ زرگ و زیر ناشی از بیماریهای

سکته زغنی نگران کننده زی باشد ،بهطوری که اف نایش

تنفسی ،با در نظر گ رفتر ت اخیر اث ر آل ودگی گرفتن د و

نرخ شیوع زرگ و زیر اف راد را در پ ی داش ته اس ت ب ر

زراحل اجرای آن را تکمیل نمودند

ان دازه و ترکی ب ش یمیایی ب ا ه م تف اوت ز یکنن

اساس نتایج چندیر زطالعه و تحقیق در ح وزه آل ودگی
هوای شهر زشهد و بررسی اثرات آن از حی ث اقتص ادی
و بهداشتی ،رین آالیندهها و ذرات  PM2.5بر زرگ و زیر
تنفسی ،بدون در نظر گ رفتر ز رگ و زی ر بیم اریه ای

مواد و روش ها
در ایر زطالعه ،دادههای زورد زطالعه و آنالین ب ه دو
گروه تقسیم شدند:

قلبی عروقی ،بدون تفکی ک دقی ق ز وارد و ب ه ص ورت

آزار خام زرگ و زیر روزانه شهر زش هد ،از ت اریخ

کلی ،نقشی زوثر داشتهان د  )5-3نتیج ه ی ک تحقی ق در

اول ف روردیر  0931لغای ت  43اس فند  ،0931از گ روه

شهر زشهد نشان داده است ،آالیندههای گازی نرخ خطر

توس عه ش بکه و ارتق ا ،س الزت ،واح د آز ار زعاون ت

در ای ر زی انCO ،

بهداشت دانشگاه علوم پنشکی زشهد دریافت شد آز ار

یا زونواکسید کربر بیشتریر ت اثیر را ب ر اف نایش خط ر

زرگ و زیر زشهد شازل تمام علل زرگ و زی ر ،از قبی ل

زرگ قلبی داشته است نتایج به دست آزده تحقی ق ،ب ر

تنفسی ریوی ،قلبی و غیره بود ،ک ه ب ر اس اس ور ن 01

اساس زدل رگرسیونی دو جملهای زنفی به دس ت آز ده

طبقهبندی بیرالمللی بیم اریه ا  ،)ICD 10کدگ ذاری

است  )8بررسی نقش آالیندهه ای گ ازی ب ه خص و

ش دند جازع ه عل ل ز رگ و زی ر ز ورد نظ ر ،در زی ر

ازن بر آالیندگی هوا و زینان تاثیر آن بر نرخ ز رگ و زی ر،

گروههای بیماریهای تنفسی ریوی ،شازلگروه بیماریه ای

جای بحث و بررسی بیشتری دارد نت ایج چن د تحقی ق

زنزر ریوی ) )ICD10 G42تعریف گردید

بروز زرگ و زیر را افنایش زیدهند

نشان داده است رابطهای زعکوس ب یر اف نایش زی انگیر
 42ساعته ازن و افنایش ن رخ ز رگ و زی ر قلب ی وج ود

تجهینات آززایشگاهی

دارد دالیل زتعددی برای آن بیان شده است همبستگی

اطالعات و شاخصهای آلودگی هوا ،از تاریخ اول

باالی ازن با دزای زحیط و تاثیر آفتاب و نور خورشید بر

فروردیر  40 0931زارس  )4100ال ی  43اس فند 0931

آن ،از جمله دالیل آن است که در تحقیقات ذکر ش ده

 41ز ارس  )4104از س اززان حفا ت زح یط زیس ت

است  )8-01همچنیر آالین دگی ه وا ب ر اث ر ذرات ری ن

اس تان خراس ان رض وی و بخ ش ه وا و ف ا زعاون ت

 ،PMعازل زهم در آالیندگی هوا ،به ش مار ز یرود در

بهداشت دانشگاه علوم پنشکی زشهد دریافت شد زینان

بررسی تاثیر آن بر نرخ بروز زرگ و زیر قلبی تنفسی ،ب ا

نوس انات آالین دهه ا در ش بانه روز  42س اعته) و ب ه

در نظر داشتر تفکیک دقی ق بیم اریه ا و بیم اریه ای
1. Lage time
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کوچک با قطر ک مت ر از  4/5زیکروزت ر )2.5 pm µm

لذا با توجه ب ه ز وارد ذک ر ش ده و در نظ ر گ رفتر

رابطه آلودگي هوا بر مرگ و مير

در  04ایستگاه که با فواص ل زتف اوتی از هم دیگر ق رار

نمونههایی همچون تعداد زراجعات یک فرد ب ه پنش ک

داشتند ،اندازهگیری و ثبت شدند و ش اخصس ازی آز اری

در طول یک سال ،تعداد تصادفات در یک زنطقه ،تعداد

روی دادهها انجام گردید شاخص اندازهگیری آالیندهه ا

زوارد زرگ و زیر روزانه و غیره اشاره کرد

برای آنالین آزاری ،زیانگیر روزانه یا  42ساعته آالیندهها

زدلهای تعمیم یافته خطی  )GLMگس ترش یافت ه

در نظ ر گرفت ه ش د ه مچن یر ،زق ادیر بس یار ف ریر و

زدله ای رگرس یون زعم ولی اس ت ک ه در زواجه ه ب ا

اندازههای صفر از زحدوده دادههای روزانه آالین دهه ا،

توزید غیرنرزال زتغیر پاسخ و زدلبندی تابد زی انگیر آن

حذف گردید جدول شماره )0

به کار زیرود از آنجا که زدلهای پواسر ،با دادههای

جدول شماره  :1شاخص های توص یفی آالین ده ه ا ش هر زش هد در
سال 0931
خطای زعیار

زیانگیر

زعیار

زیانگیر )se

سال )31

انحراف

حداکثر زقدار

حداقل زقدار

شمارشی سرو کار دارد ،زدلهای لوگ خطی پواسر به
کار گرفته زیشود زدل لوگ خطی پواسر ،در زواردی
زحدودیت کاربرد دارد در حالتی که واری ان

واحد اندازه
گیری

زش اهدات

Ppb

O3

بیشتر از زیانگیر شود زتغیر پواسر دچار وضعیت ب یش

NO
NO2

پراکنش زیشود علت به وج ود آز دن ب یش پ راکنش،

5/39

1/90

03/22

93/99

5/80

22/80

4/95

29/59

490/34

8/29

Ppb

04/12

1/99

43/39

89/99

04/30

Ppb

59/23

4/39

35/95

923/15

42/33

Ppb

NOX

1/25

1/149

0/30

9/33

0/43

Ppm

CO

03/33

1/32

20/40

098/95

3/39

µg/m³

PM2.5

21/33

4/08

89/01

998/84

04/39

µg/m³

PM10

9/15

1/09

09/34

43/83

8/31

Ppb

SO2

آالین دهه ای ز ورد زطالع ه عبارتن د از :ازن )،)O3
زونوکسید نیترو ن  ،)NOدی اکس ید نیت رو ن ،)NO2
گ روه اکس ید نیت رو ن  ،)NOXزونوکس ید ک ربر ،)CO
ذرات با قطر کمتر از  01زیکروزت ر  ،)PM10ذرات ب ا قط ر

ن اهمگونی ب یر واح دهای نمون ه ی ا آز ار ز رگ و زی ر
روزانه درگروهها یا سطوح زتفاوت از زتغیر زستقل زیتواند
باشد در ایر حالت زدل زناسب توزید دو جملهای زنفی
زیباشد تابد احتمال توزید دوجملهای زنفی و زیانگیر و
واریان

توزید آن به صورت زیر زیباشد:
k

y

( y  k )  k  
k 

 1 
 y  0,1,2,...
(k )( y  1)  k     k   

f ( y, k ,  ) 
E ( y)  

ک مت ر از  4/5زیکروزت ر  )PM2.5و دی اکس ید گ وگرد

2

 .)SO2ب ه زنظ ور بررس ی و تحلی ل اث رات آالین دهه ا ب ر

k

زرگ و زیر افراد ،آزار زرگ و زیر روزان ه ،ب ه ص ورت

از تقسیم واریان

یک روز جلوتر در نظ ر گرفت ه ش د ب ه عب ارتی دیگ ر،

تعییر زیشود شاخص

اث رات آالین دهه ا ب ا ی ک روز ت اخیر زح اسبه ش دند

زیشود )01-04

var( y )   

بر زیانگیر ،اندازه بیش پ راکنش
1
k

پارازتر بیش پ راکنش نازی ده

برای تجنیه و تحلی ل دادهه ا و اطالع ات ،از ن رمافناره ای
 STATA12.1,SPSS18اس تفاده و روشه ای آز اری
توصیفی و رگرسیون دو جملهای زنفی ،به کار گرفته شد

زدل عددی
در تحلیل زدلهای رگرسیونی ،به زواردی برخورد
زیش ود ک ه پاس خ ب ه ص ورت انبوه ه ی ا شمارش ی در
واحدی از سطح یا ززان زیباشد که ب هط ور تص ادفی و
زستقل رخداد زیشود در ایر گونه زوارد ،زقادیر پاسخ

961
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یافته ها
از زیان  04405زرگ و زیر ثبت شده شهر زشهد در
س ال  849 ،0931ز ورد زرب و ب ه تلف ات ناش ی از
بیماریهای زنزر ریوی و انسداد ری ه گ نارش ش د ب ه
طور زتوسط ،تعداد کل زرگ و زی ر روزان ه 99/29 ،ز ورد
برآورد گردید که از ایر تعداد 4/45 ،زورد زرگ و زی ر
روزان ه بیم اری ز نزر ری وی و انس داد ری ه )COPD
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صورت زینان در ساعت ،توسط دستگاههای نصب ش ده

 ،4 ،0 ،1خواه د ب ود ب ه عن وان زث ال ز یت وان ب ه

پژوهشی

نرگس قربانی و همکاران

گنارش شد در  91روز سال  ،0931آز ار ف وتی ب ر اث ر

 ،pm 10ب ر زی نان اثرگ ذاری ای ر ذرات ب یت اثیر نب وده

ابتال به بیماریهای زنزر ریوی وانسداد ریه ،صفر نف ر و

اس ت ب ه عن وان نمون ه از زی ان  00ایس تگاه ثب ت و

در  915روز بیر  0تا  00نفر بوده است

اندازهگیری آالیندگی هوا ،حد اقل در س ه ایس تگاه و تنه ا

زنفی و تاثیر خطی آالیندهها بر نسبت نرخ ز رگ و زی ر

بود در گروه گازها ،ازن با داش تر ت اثیری زعن یدار از ا

زبتالیان به بیماریهای ز نزر ری وی  )COPDرا نش ان

زنفی ،رابطهای زعکوس را نشان داده است بر اس اس نت ایج

زیدهد آالینده زونوکسید کربر  )coبیشتریر تاثیر را

یک زطالعه در آزستردام  ،)0339ازن با دو روز ت اخیر،

بر نسبت نرخ زرگ و زیر زبتالیان به بیماریه ای ز نزر

پ یشبین ی ق ویت ری از ز رگ و زی ر روزان ه خواه د

ریه داشته است به ازای هر یک واحد اف نایش  ppmدر

داشت  )05ازا در زطالعهای زتا آن الین ،اث ر عک

ت اثیر

زینان زونوکسیدکربر ،نسبت نرخ بروز ز رگ و زی ر ب ه

افنایش ازن بر ز رگ و زی ر ز ورد بررس ی ق رار گرفت ه

زینان  93درصد افنایش زیاب د ه مچن یر ب ه ازای ی ک

است  .)3با توجه به بررسیها زیتوان گفت از آنجا که

واحد افنایش  ppbدر زی نان دی اکس ید گ وگرد )So2

ازن تحت تاثیر شدید آفتاب و نور خورشید ق رار دارد و

نسبت نرخ بروز زرگ و زیر زبتالیان بیماریه ای ز نزر

ه مچن یر همبس تگی ب االیی نی ن ب ا دز ای زح یط دارد،

ریه 2 ،درصد افنایش زیابد در زیان خانواده نیترو ن ،به

پیشنهاد زیشود به ج ای زی انگیر  42س اعته ،زی انگیر 8

ازای هر یک واحد افنایش  ppbدر زی نان روزان ه ،No2

ساعته یا زیانگیر ساعات آفت ابی ط ول ش بانهروز ،ب رای

نسبت نرخ بروز زرگ و زیر بیماریهای زنزر ریوی ب ه

اندازهگیری روزانه ازن در نظر گرفته شود ی ا زج دداب ب ا

زی نان  0درص د اف نایش ز ییاب د در زی ان آالین دهه ا،

در نظر گ رفتر دز ای زح یط و کنت رل آن ،ز دلس ازی

 pm 10و  pm 2.5تاثیر خطی زعنیداری بر اف نایش نس بت

انجام شود )01،3

نرخ بروز زرگ و زیر زبتالیان به بیماریهای ز نزر ری ه
 )COPDنداشتهاند

جدول شماره  :2ضرایب تاثیر آالینده های هوا بر نسبت ن رخ ز رگ
و زیر بیماری ز نزر ری وی و ب رنش در س ال  0931زش هد ب ا روش
رگرسیون دو جمله ای زنفی

بحث
با زقایسه نسبتهای نرخ بروز زرگ و زیر آالیندهها
و زقایسه آنان ،نقش فناینده آالیندههای هوا به خصو
گ روه گازه ا ،در اف نایش ز رگ و زی ر زبتالی ان ب ه
بیماریهای زنزر ریوی و برنش ،تاثیرگذار ب وده اس ت

O3

نسبت نرخ بروز

انحراف

زرگ و زیر )IRR

استاندارد

آزاره z

احتمال

فاصله اطمینان

زعنی داری

35درصد )IRR
)1/35

1/39

1/113

-2/9

1/11

1/33

No

0/119

1/1118

2/92

1/11

)0/114 0/115

No2

0/10

1/119

9/89

1/11

)0/119 0/14

Nox

0/119

1/1113

2/05

1/11

)0/110 0/112

Co

0/93

1/04

9/20

1/110

)0/02 0/92

Pm2.5

0/119

1/114

0/9

NS

)1/33 0/118

Pm10

0/1119

1/110

1/58

NS

)1/33 0/114

So2

0/12

1/109

9/93

1/110

)0/14 0/13

در ایر بیر ،ذرات  pmتاثیر زعنیداری بر زینان ز رگ و
زیر زبتالیان به بیماریه ای ز نزر ری وی از خ ود نش ان

زطالعات زشابه هن گ کن گ  ،4114بارس لونا )0339

ندادند هر چند که نتایج اکثر زطالعات  41ش هر ایال ت

نش ان دادهان د اث ر دی اکس ید گ وگرد ب ر ز رگ و زی ر

زتحده سال  4111و هنگ کنگ )4114حکایت از ت اثیر

بیماریهای تنفسی زعن یدار ب وده اس ت  )09،01در ای ر

ایر رین آالیندهها ب ر اف نایش خط ر ز رگ و زی ر قلب ی

زطالعه ،افنایش زینان دیاکسیدگوگرد ،نسبت نرخ بروز

تنفسی  )02،09،01دارد ،ازا شاید بتوان گفت وجود ب یش

زرگ  COPDرا  2درصد اف نایش داده اس تد درص ورتی

از اندازه زقادیر نازعلوم و زخدوش ذرات در ایر زطالعه،

که نت ایج دیگ ر زطالع ات نش ان از ع دم ت اثیر زعن یدار

 pmو

دیاکسید گوگرد بر خطر زرگ بیماری زنزر ریوی داش ته

طی فرآیندهای اندازهگیری و ثبت آالین دگی

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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جدول شماره  4نتایج آنالین رگرسیون دو جمل ه ای

در یک سوم سال ،زینان ری ن ذرات ،ان دازهگی ری ش ده

رابطه آلودگي هوا بر مرگ و مير

است  )01در سایر زطالعات انج ام ش ده زش ابه در ای ران
کرزان  ،)4102گازهای آالینده و ری ن ذرات  pmت اثیر
زعنیداری بر زرگ و زیر قلبی عروقی نداشتهاند  )03ب ر
آلودگی هوا و نقش آالیندهه ای گ ازی روی ز رگ و
زی ر قلب ی عروق ی ،ت اثیر آالین دهه ا روی ز رگ و زی ر

نمودار شماره  -1زقایسه زتوسط روزانه زرگ و زیر زبتالیان COPD

بیماری های ریوی و انسداد ریه زشابه زرگ و زی ر قلب ی

به تفکیک زاه در سال  0931زشهد

عروقی به دست آزده است )8

در بررسی زینان تاثیر آالیندههای ف و  ،ب ر نس بت

)o3 (ppb
30
25
20
15
10
5
0

ن رخ ز رگ و زی ر زبتالی ان ب ه بیم اری ز نزر ری وی و
برنش ،زرگ و زیر روزانه ،با یک روز تاخیر با زیانگیر
آالیندهه ای روز قب ل) ب ه ک ار گرفت ه ش د در بررس ی
همبستگیها ،زدل زیتواند ،با زرگ و زیر هم ان روز ی ا
یک روز الی سه روز ت اخیر ی ا ب یشت ر ،در نظ ر گرفت ه
شود و نهایتاب باهم زقایسه ش ود ه م چن یر ،بررس ی اث ر
تجمعی آالیندهها بر روی افنایش زرگ و زی ر زبتالی ان
به بیماری زنزر ریوی و برنش جای بررسی دارد ازا ب ه

)CO (ppm
3

نظر بهتر زیرسد اگر طول ب ازه زز انی روزه ا ب ا ت اخیر

2
1

کمتری روب رو باش د ،برآورده ا دقی قت ر اس ت  .)01از

0

آنجایی ک ه آالین دهه ا همبس تگی ب االیی ب ا یک دیگر
دارند ،خود همبستگی چند گانه در زدل رگرس یونی ب ه
وج ود ز یآی د  )08ب ا ز دل رگرس یونی س اده و ت ک
زتغیره ،اثر تک تک آالینده ها روی  logتعداد ز رگ و
زیر برآورد گردید
تاثیر  42ساعته آالیندهه ای گ ازی ب ه ج ن ازن ،ب ا
زدل رگرسیون دو جمله ای زنف ی و ت ک زتغی ره ،روی
نسبت نرخ بروز زرگ و زیر زبتالی ان ب ه بیم اری ز نزر
ریوی در زشهد سال  ،0931زستقیم و زعن یدار گ نارش

نمودار شماره  :2نمودارهای تغییرات آالینده ها به تفکیک زاه در
سال  0931زشهد

سپاسگزاری

شده اس ت ه ر چن د ک ه طب ق نم ودار ش ماره 0و ،4در

در پای ان الزم اس ت از زحم ات س رکار خ انم

زاههای با بیشتریر نرخ زرگ و زیر  ،COPDآالیندگی

نصراهللزاده ،کارشناس زحترم بخش آزار و سرکار خانم

ذرات رین گرد باال بوده اس ت ،از ا ت اثیر زعن یداری ب ر

احمدی در بخش زعاونت هوا ف ا دانشگاه علوم پنش کی

نسبت نرخ زرگ و زیر بیماران زنزر ریوی نداشته است

زشهد تشکر و قدردانی گردد ه مچن یر ،زس لول وق ت

در زیان آالیندهها co ،ب یشت ریر اث ر را ب ر نس بت ن رخ

آززایشگاه فنی ساززان حفا ت زح یط زیس ت خراس ان

زرگ و زیر داشته است

رضوی ،جناب آقای صباحی ،زدیر وقت قسمت آز وزش
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اساس نتایج ایر زطالعه به صورت همنزان ،بر روی تاثیر

پژوهشی

نرگس قربانی و همکاران

 درIR.UMSHA.REC.1397.635 زص وب ب ه ش ماره

 جن اب، زعاون ت فن ی، جناب آقای جاودانی،و پژوهش

دانشکده بهداشت دانشگاه عل وم پنش کی هم دان ثب ت

آقای قادری تشکر زیشود
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شده است

 ب ه عن وان ط رح تحقیق اتی،طرح پژوهش ی حاض ر
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