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Abstract
Background and purpose: Air pollution is one of the most important environmental factors
threatening human health that cause short and long term health effects and various diseases. The present
study aimed at investigating and quantifying the health consequences associated with exposure to O3,
NO2, and SO2 in ambient air in Tehran, 2014, using the air quality (Air Q) model.
Materials and methods: A descriptive–analytic study was performed in which hourly data of
pollutants were taken from Tehran environmental protection agency and Air Quality Control Company.
Data was validated according to the WHO guidelines. Statistical parameters were calculated for
quantifying health effects. Then, processed data was converted for Air Q model.
Results: The highest cumulative cases of mortality was due to NO2 (n= 1274, attributable
proportion= 2.51). Also, cumulative cases of hospital admission due to chronic obstructive pulmonary
disease were attributed to O3 (n= 240 cases, attributable proportion= 2.54). The number of heart attack
cases due to SO2 was 225.
Conclusion: According to the growing trend of air pollution, resultant mortality rate, and
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adverse effects more efficient solutions are required to control and reduce air pollution in Tehran.
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چكیده
سابقه و هدف :آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین عوامل زیست محیطی تهدیدکننده سالممت اسسال،نع عالمبه بالر
اثرات مخرب بر محیط زیستع سبب اثرات بهداشتی کوت،ه ب بلندمدت ب بیم،ریه،ی مختلف میگالردد .مط،لعاله ح،ضالر بال،
هدف کمیس،زی ب برآبرد پی،مده،ی بهداشتی منتسب به آالیندهه،ی ازنع دیاکسید سیتربژن ب دیاکسید گوگرد در هوای
کمن شهر تهران ب ،استف،ده از مدل  AirQاسج،م گرفت.
مواد و روشها :این مط،لعه از سوع توصیفی مقطعی در س،ل  3131در کمن شهر تهران میب،شد .ابتدا دادهه،ی سال،عتی
آالیندهه ،از شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران ب اداره کل محیط زیست تهران دری،فت گردید .سپس طبق معی،رهال،ی
WHOع اعتب،ر سنجی گردیده ب ش،خصه،ی آم،ری مورد سی،ز جهت کمیس،زی اثرات بهداشتی مح،سبه گردید ب دادهه،ی
پردازش شده در محیط اکسل به دادهه،ی بربدی ب مورد سی،ز سرمافزار  AirQتبالدیل شالد ب مراحالل کمالیسال،زی اثالرات بال،
استف،ده از سرمافزار اسج،م گرفت.
یافتهها :ست،یج سش،ن داد بیشترین تعداد تجمعی کل مرگ منتسب به آالینده  NO2ب 3721 ،سفر ب جزء منتسالب  7/13بالرآبرده
شده است .همچنین بیشترین موارد بستری شدن در بیم،رست،ن به علت بیم،ری اسسداد مزمن ریوی منتسالب باله آالینالده O3ع
 712سفر ب ،جزء منتسب  7/11میب،شد .تعداد موارد سکته قلبی منتسب به SO2ع  771سفر میب،شد.
استنتاج :ب ،توجه به ربسد رب به رشد آلودگی هوا ب مرگ ب میرع اثالرات بهداشالتی ب بیمال،ریهال،ی س،شالی از آنع اسجال،م
اقدام،ت ب راه حله،ی مؤثر در زمینه کنترل ب ک،هش آلودگی هوا در کمن شهر تهران بسی،ر ح،ئز اهمیت است.
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بهداشتی متعددی شده ب ب ،توجه به ربسد رب به رشالد آن
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واژه های کلیدی :آلودگی هواع اثرات بهداشتیع مرگ ب میرع کمن شهر تهرانع مدل AirQ

مرگ و مير ،انفارکتوس و بيماری  COPDناشي از تماس با آالینده ها

ب پدیده گرد ب غب،ر مواجه هستند .آم،ر سش،ن میدهد که

عربقالالی دارا م الیب،شالالد طبالالق مط،لعالال،ت ب پالالهبهشهالال،ی

شالالهر

اسج،مگرفته م،سند مط،لعاله تورستالو ک،سال،داع میالزان پالذیرش

تهرانع کیفیت هوا از حد مج،ز تعیین شده توسط س،زم،ن

بیم،رست،سی بیم،ری مزمن اسسداد ریالویع  2/27سفالر بالوده

بهداشت جه،سی فراتر رفته است(1ع .)1مرگ ب میر س،شالی

کالاله  12/1درصالالد س،شالالی از دیاکسالالید سیتالالربژن بالالوده

از بیم،ریه،ی قلبی ب عربقی در ایران در حدبد  12تال12 ،

است( .)33آژاسس بینالمللالی تحقیقال،ت بالر ربی سالرط،ن

درصد کل مرگه ،را ش،مل میشود که پس از حالواد

( )IARCدر س،ل  3337در تحقیقیع  3SO2را جزء مالواد

ترافیکیع دارای ب،الترین آم،ر مرگ ب میر در این کشور

ک،رسالالینوژن دسالالتهبندی سمالالود( .)37دی اکسالالید گالالوگرد

است .طی دب دههگذشته در اربپ ،ب سراسر جه،نع مط،لع،ت

یکی از آالیندهه،ی معیال،ر پال،یش آلالودگی هواسالت کاله

اپیدمیولوژیکی بسی،ری در زمینه ارتب،ط آالیندهه،ی هالوا

عمدت ،از مصرف سوخته،ی فسیلیع سیربگ،هه ،ب ترافیال

ب میزان موارد مرگ ب میالر در اثالر بیمال،ریهال،ی قلبالی ب

شهری بارد جو میگالردد( .)31ازن سیالز یکالی از ترکیبال،ت

عربقی صورت پذیرفته است(0ع .)2مط،لعهای کاله توسالط

سمی فتوشیمی،یی در هوای آلوده میب،شد ب راه بربد آن

بهرامالی اصالالل ب همکالال،ران تحالالت عنالالوان بالالرآبرد تعالالداد

به بدن اغلب از طریق تنفس بوده ب بسته به غلتت ابلیاله

بیمال،ری ب مالالرگ س،شالالی از آالینالده  NO2در هالالوای پالالنج

میتواسد در هر قسمت از ب،فالت ریاله سفالون کنالد .مط،لعاله

کمن شهر ایران در س،ل  3132ب ،اسالتف،ده از مالدل AirQ

اپیدمیولوژیکی متعددی سیالز( )31-73باله اثالرات بهداشالتی

اسج،م پذیرفتع سش،ن داد شهر اصفه،ن ب ،متوسالط غلتالت

ازن بر ربی سالممتی اسسال،ن اشال،رهکردهاسالد .مالدل AirQ

س،لی،سه 370 µg/m3ع بیشترین غلتت  NO2را داشته ب در

یکی از معتبرتالرین ربشهال ،جهالت کمالیسال،زی اثالرات

تم،می شهره ،این متوسط غلتت بیشتر از حد است،سدارد

آلودگی هوا بر مبن،ی ربش "ارزی،بی خطر" میب،شد که

کشورم،ن بالوده اسالت .تعالداد کالل مالرگع مالرگ قلبالی

بیشتر از سالوع آمال،ری -اپیالدمیولوژیکی بالوده ب توسالط

عربقی ب بستری به دلیل اسسداد مزمن ریالویع در مشالهد

دفتالالر اربپالال،یی محیطزیسالالت ب سالالممت  WHOدر سالال،ل

به ترتیب ب 700 ،سفرع  303سفر ب  11سفر بیشتالرین تعالداد

 7221ارائه شده است .در این مدل اثرات ب،لقوه س،شی از

را داشتهاسد( .)0قنبالری قالوزیکلی ب همکال،ران بال ،بررسالی

تم،س ب ،ی

س،حیاله

آیندهه،ی O3ع  NO2ب  )7231( SO2در شهر تبریالز سشال،ن

شهری معین ب طی دبره زم،سی خ،

در بسالالی،ری از کالالمن شالالهره،ی کشالالور بالاله خصالالو

آالینده مشخص بالر اسسال،ن در یال

ارزی،بی میشالود ب

ابزار معتبر ب ق،بل اعتم،د باله منتالور بالرآبرد اثالرات

دادسالالالالد کالالالاله در حالالالالدبد 2/1ع  2/3ب  2/1درصالالالالد از

ی

بیم،ریه،ی اسسداد ریوی به ترتیب مرتبط ب ،آالیندهه،ی

کوت،ه مدت آالیندهه،ی هوا میب،شد(.)77

ایالن بیمال،ری در حالدبد

میب،شد ب میزان آلودگی در این شهرع ربز باله ربز افالزایش

2/10ع  2/10ب  2/11درصالالد افالالزایش میی،بالالد ب رابطالاله

میی،بدع به طوریکه شرایط زسدگی را بالرای بسالی،ری از

معنیداری بین سالط ایالن آالینالدههال ،بال ،تعالداد بیمال،ران

شهربسدان سخت ب ط،قتفرس ،سمالوده اسالت .لالذا استتال،ر

اسسالالالداد ریالالالوی بجالالالود دارد( .)3دهقالالال،سی ( )3102در

میربد که آم،ر مرگ ب ابتم در این شالهر سال،ل باله سال،ل

مط،لعهای ب ،بررسی رابطه عن،صر اقلیمالی ب آالینالدههال،ی

افزایش ی،بد .بنال،براین سی،زمنالد پالهبهش در ایالن زمیناله ب

هوای شیراز ب ،مرگ ب میر س،شی از بیمال،ریهال،ی قلبالی ب

توجه هر چه بیشتر مسالوولین ب متخصصالین امالر جهالت

تنفسیع سش،ن داد می،ن مرگ ب میر س،شی از آالینده SO2ع

کنترل آلودگی هوا میب،شد .از این رب مط،لعه ب ارزیال،بی

دم،ی هوا ب فش،ر هوا ارتب،ط معنیداری بجالود دارد(.)32

میزان اثالرات بهداشالتی آلالودگی هالوای شالهر تهالران بالر

غلتت ایالن آالینالدههال ،ریسال

 NO2سقش بسالی،ر زیال،دی در بالربز بیمال،ریهال،ی قلبالی ب
1. Sulfur dioxide
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O3ع  NO2ب  SO2است ب باله ازای افالزایش  10µg/m3در

شالالهر تهالالران یکالالی از آلالالودهترین شالالهره،ی کشالالور

پژوهشی

مجید کرمانی و همکاران

سممت شهربسدان امری ضربری است .تصویر شم،ره 3
بی،سگر موقعیت جغرافی،یی شهر تهران میب،شد.

ش،خصه،ی آم،ری مالورد سیال،ز شال،مل میال،سگین سال،لی،سهع
میال،سگین فصالل گالالرمع میال،سگین فصالالل سالردع صالالد

30

س،السهع حداکثر سال،لی،سهع حالداکثر فصالل گالرم ب حالداکثر
فصل سرد آالیندهه ،مح،سبه شد .جمعیت براس،س گزارش
مرکز آمال،رع طبالق سرشالم،ری هال ،باله عنالوان جمعیالت در
معرض آلودگی مدستر قرار گرفت .در سرمافالزارع تعیالین
اثرات سوء سممتی در ارتب،ط ب ،جرم آالینالده استنشال،قی
م الیب،شالالد بنالال،براین دادههالال،ی بربدی ب،یسالالتی برحسالالب
باحده،ی بزسی -حجمی ( )µg/m3ب،شند .بدین منتالور بال،
سوشالالتن برس،مالاله در سرمافالالزار  Excelب بالالر اسالال،س شالالرایط
دم،یی ب فش،رع دادهه ،تبدیل باحد شدسد .برای تبدیل باله
باحد جرم به حجمع از فرمول کلی زیر استف،ده شالد کاله
تصویر شماره  :1موقعیت جغرافی،یی شهر تهران

 Pفشالال،ر هالالواع  Tدرجالاله حالالرارت ب  MWبزن مولکالالولی
آالینده میب،شد:

مواد و روش ها
این مط،لعه که در کمن شهر تهالران در سال،ل 3131

در سه،یت ب ،بارد کردن دادهه،ی پالردازش شالده در

مط،لعه توصیفی مقطعی است ب در آن از

سرمافالزار Air Qع ستال،یج بهصالورت جالزء منتسالبع تعالداد

مالدل سرمافالزاری Air Q 2.2.3ع جهالت ارزیال،بی اثالرات

موارد مرگ ب میرع سکته قلبالی ب بیمال،ری اسسالداد مالزمن

آالیندهه،ی O3ع  NO2ب  SO2بر ربی تعداد موارد مرگ ب

ریوی س،شی از تم،س ب ،آالیندهه،ی O3ع  NO2ب  SO2باله

میرع سکته قلبی ب بیم،ری اسسداد مزمن ریوی استف،ده شد.

دب صورت جدبل ب سمودار ارائه گردید.

اسج،م شدع ی

جهت تعیین میزان اعتب،ر دادهه ،به منتور اسج،م آس،لیزه،ی
آم،ری ب استف،ده از دادهه،ی خال،مع بالر اسال،س معی،رهال،ی

یافته ها

ایستگ،هه ،مالورد پالردازش ابلیاله ب ث،سویاله قالرار گرفالت .در

غلتالالت آالینالالدههالال،ی O3ع  NO2ب  SO2در کالالمن شالالهر

پردازش ابلیه حذفع شیتبندی آالینالده ب یکس،نسال،زی

تهران در س،ل  3131ب ست،یج ح،صل از خربجی سرمافالزار

زم،سی برای برآبرد متوسالط صالورت گرفالت ب بالر اسال،س

به صورت جدابل ب سموداره ،در این بخالش ارائاله شالده

معی،ره،ی نکر شالده توسالط WHOع تعالداد ایسالتگ،ههال،ی

است .در ابتدا پس از اعتب،ر سنجی دادههال،ی دریال،فتی از

دارای دادهه،ی معتبر شن،س،یی شالدسد .از ایالن رب سسالبت

شالرکت کنتالرل کیفیالالت هالوا ب سالال،زم،ن محالیط زیسالالتع

بین تعداد دادههال،ی معتبالر بالرای دب فصالل (فصالل گالرم ب

مطالال،بق معی،رهالال،ی WHOع تعالالداد ایسالالتگ،ههالال،ی دارای

سرد) سب،ید بیش از  7برابر ب،شد .همچنالین جهالت دسالتی،بی

دادهه،ی معتبر برای آس،لیز در شهر تهران در س،ل 31ع 11

به مق،دیر متوسط  71س،عتهع میب،یست حداقل  12درصد

ایستگ،ه شن،خته شالده ب مالورد آسال،لیز قالرار گرفتنالد .بعالد

دادهه،ی معتبر بجود داشته ب دارای اعتبال،ر کال،فی ب،شالد.

از معتبرسالال،زی دادههالال ،طبالالق معی،رهالال،ی سالال،زم،ن جهالال،سی

پالالردازش ث،سوی اله در سالالرمافالالزار اکسالالل بالال ،برس،مهسویسالالیع

بهداشت از کل  101ربز در س،لع مشخص شد کاله 101
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نکالالر شالالده توسالالط WHOع دادههالال،ی ثبالالت شالالده در

ست،یج ح،صل از این مط،لعه ش،مل پ،رامتره،ی آم،ری

مرگ و مير ،انفارکتوس و بيماری  COPDناشي از تماس با آالینده ها

ربز داده معتبر بجود دارد .از کل  11ایستگ،ه مسالتقر در

جدول شماره  :1ش،خص ه،ی آم،ری مورد سی،ز مدل برای بررسی اثرات

س،ل 3131ع برای آالینده NO2ع  73ایسالتگ،ه (عب،رتنالد از

سه آالینده گ،زی در کمن شهر تهران بر اس،س ایستگ،هه،ی معتبر
پ،رامتر

ازن

دی اکسیدگوگرد

دی اکسید سیتربژن

متوسط س،لی،سه

)(µg/m3
11

)(µg/m3
13

)(µg/m3
30

متوسط فصل سرد

12

11

321

متوسط فصل گرم

23

11

00

 30س،لی،سه

31

00

311

حداکثر س،لی،سه

327

31

321

حداکثر فصل سرد

20

31

321

حداکثر فصل گرم

327

11

370

اقدسیهع آتیس،زع داسشگ،ه علم ب صنعتع داسشگ،ه شالهید
بهشالالتیع داسشالالگ،ه تهالالرانع دربسع گلبالالرگع محمتالالیع
مسعودیهع پ،ر

ق،ئمع پ،ر

شکوفهع پ،سالدارانع پوسال

سممتع پ،ر

رزع پ،ر

ع شالهرریع شالهر

صد

چشالمهع

شالالهرداری منطقالاله  31ب شالالهرداری منطقالاله  30کالاله در
ایسالالتگ،ههالال،ی مالالذکور بالاله ترتیالالب 0012ع 0233ع0121ع
0103ع 2112ع 0320ع 0137ع 0322ع 0011ع 1012ع 0131ع

O3ع  NO2ب SO2ع این مق،دیر برای هر ی

از آالیندههال،

0770ع  0133ب سال،عت داده مالالورد سالالنجش قالالرار گرفتالاله

ب ،مق،دیر رهنمودی ب است،سدارده،ی مختلف مق،یساله شالد

بالالالود)ع بالالالرای آالینالالالده O3ع  33ایسالالالتگ،هع (عب،رتنالالالد از

که ستیجه آن در جدبل شالم،ره  7سشال،ن دادهشالده اسالت.

رزع

بررسی تغییرات می،سگین سال،لی،سه آالینالده  SO2سشال،ن داد

چشالالمهع شالالهرداری

که میزان این آالینالده در شالهر تهالران در سال،ل 3131ع 3/31

منطقالاله 1ع شالالهرداری منطقالاله 32ع شالالهرداری منطقالاله 30ع

برابر است،سدارد کیفیالت هالوای ایالران بالودع در حال،لی کاله

شالالهرداری منطقالاله  330کالاله در ایسالالتگ،ههالال،ی مالالذکور

متوسط غلتت س،لی،سه  NO2در شالهر تهالران در سال،ل 3131ع

بالالاله ترتیالالالب 2702ع 1002ع 1270ع 1121ع 0120ع 1231ع

 7/1برابالالر اسالالت،سدارد ب در مالالورد آالینالالده ازن متوسالالط

2010ع 1200ع 1071ع  1021ب  1012سالال،عت داده مالالورد

غلتت  0س،عته O3ع  2/11برابر است،سدارده،ی هوای پ،

سنجش قرار گرفته بود) ب برای آالینده SO2ع  2ایسالتگ،ه

ایران ب س،زم،ن جه،سی بهداشت میب،شند .در مط،لعه ح،ضرع

معتبر (عب،رتند از داسشگ،ه علم ب صنعتع داسشالگ،ه شالهید

اثرات آالیندهه،ی O3ع  NO2ب  SO2بر سممت اسس،ن باله

سالممتع

صورت موارد مرگ ب میرع سکته قلبی ب بیم،ری اسسالداد

شالالالهرداری منطقالالاله  32ب شالالالهرداری منطقالالاله  30کالالاله در

مالالزمن ریالالوی کمالالیسالال،زی ب بالالرآبرد مالیشالالود .مقالال،دیر

ایستگ،ههال،ی مالذکور باله ترتیالب 103ع 171ع 732ع 171ع

ریس

ه،ی سسبی ب اعداد مربوط به میزان بربز پ،یه مورد

711ع  722ب  712ربز داده مالالورد سالالنجش قالالرار گرفتالاله

استف،ده در این مط،لعه در جالدبل شالم،ره  1سشال،ن داده شالده

بالالود) بررسالالی شالالدسد .پالالس از پالالردازش ابلیالاله ب ث،سویالاله

است .پس از اسج،م آس،لیزهال ،ب براسال،س ستال،یج ح،صالل از

دادهه،ی خ،مع ش،خصه،ی مورد سی،ز برای مدل مح،سالبه

سرمافالالزار AirQع تعالالداد مالالوارد اضالال،فی ب جالالزء منتسالالب

ب تعیین شد که در جدبل شم،ره  3ارائه شده است.

مربوط به هر آالینالده بالرای تعالداد مالوارد مالرگ ب میالرع

آتالالیسالال،زع داسشالالگ،ه شالالریفع مسالالعودیهع پالال،ر
پالال،ر

شالالکوفهع شالال،دآب،دع شالالهر

بهشتیع داسشگ،ه تهالرانع پال،ر

رازیع پال،ر

جدول شماره  :2سسبت متوسط غلتت آالینده ه،ی ازنع دی اکسید سیتربژن ب دی اکسید گوگرد به مق،دیر رهنمودی ب است،سدارده ،در کمن شهر
تهران در س،ل 3131
آالینده
رهنمود ه ،ب است،سدارد ه،

ازن

دی اکسید گوگرد

دی اکسید سیتربژن

متوسط  0س،عته

سسبت غلتت شهر تهران

متوسط غلتت س،لی،سه

سسبت غلتت شهر تهران

متوسط  71س،عته

سسبت غلتت شهر تهران

)(µg/m3

به مق،دیر است،سدارد

)(µg/m3

به مق،دیر است،سدارد

)(µg/m3

به مق،دیر است،سدارد

رهنمود WHO

322

2/11

12

7/1

72

3/31

است،سدارد ایران (مصوب )3100

322

2/11

12

7/1

322

2/13

است،سدارد ملی کیفیت هوای آزاد ()7237

312

2/12

322

2/30

371

2/13

800
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بعد از تعیین مق،دیر متوسط س،لی،سه برای آالیندهه،ی

پژوهشی

مجید کرمانی و همکاران

سکته قلبی ب بیم،ری اسسداد مزمن ریوی برآبرد شد کاله
به ترتیب در جدبل شم،ره  1سش،ن داده شده اسد .جمعیت
گرد شده بربدی به مدل بر اس،س اطمع،ت مرکز آمال،ر
ایران در سال،ل 31ع  3172222سفالر مالیب،شالد .گالراف هال،ی
مربوط به برآبرد تعداد موارد کل مالرگ ب مالرگ قلبالی
عربقی ب تنفسیع تعداد تجمعی موارد بسالتری در بیم،رسالت،ن
به دلیل بیم،ری اسسداد مزمن ریوی ب اسف،رکتوس میوکال،رد

نمودار شماره  :1تعداد تجمعی موارد کل مرگ س،شی از آالینده  O3در

ح،د منتسالب باله آالینالده هال،ی O3ع  NO2, SO2در برابالر

فواصل غلتت (تهران( )31-قرمز ب ،خطر سسبی 3/2212ع سبز ب ،خطر
سسبی  3/2212ب آبی ب ،خطر سسبی )3/2272

فواصل غلتت در سه ش،خص خطر سسبی پ،یینع مرکالزی
ب ب،الع توسط مدل در کمن شالهر تهالران در سمودارهال،ی
شم،ره  3ت 37 ،آبرده شالده اسالت .منحنالی بسالط متنال ،ر
ب ،خطر سسبی مرکزیع منحنی پ،یین متن ،ر ب ،خطالر سسالبی
 1درصد ب منحنی ب،ال متن ،ر باله خطالر سسالبی  31درصالد
اسالالت .جهالالت مح،سالالبه اثالالرات ب پی،مالالده،ی بهداشالالتی در
برس،مه  Air Qمیتوان از دب ربش عمل سمود:
 -3استف،ده از مق،دیر پیشفرض  WHOبالرای بالربز

نمودار شماره :2تعداد تجمعی موارد کل مرگ س،شی از آالینده  NO2در

پ،یه ب خطر سسبی (بال ،فواصالل اطمینال،ن  31درصالد) .ایالن

فواصل غلتت (تهران( )31-قرمز ب ،خطر سسبی 3/2212ع سبز ب ،خطر

مق،دیر بال ،اجالرای برس،ماله باله طالور خودکال،ر سمال،یش داده

سسبی  3/2212ب آبی ب ،خطر سسبی )3/2272

میشوسد.
 -7ج،یگزینیمق،دیر پیشفرض ب ،برآبرده،ی شخصی
از بربز پ،یه ب خطر سسبی (فواصل اطمین،ن  31درصد) بال،
استف،ده از مط،لع،ت همهگیرشن،سی منطقهای ب کشوری.
به علت تف،بت زی،دی که در هرم سنی ایران ب اربپ،
بجالالود داردع سم الیتالالوان از دادههالال،ی پ الیشفالالرض خالالود
سرمافزار استف،ده کردع چالرا کاله مخالتص ج،معاله اربپال،یی
ه،ی سسبی مح،سبه شده برای کشور ایران

در فواصل غلتت (تهران( )31-قرمز ب ،خطر سسبی 3/2210ع سبز ب،

گرفتهع ریس

خطر سسبی  3/221ب آبی ب ،خطر سسبی )3/221

در این مط،لعه استف،ده گردید(71ع.)71
جدول شماره  :3مق،دیر ریس

ه،ی سسبی ب بربز پ،یه استف،ده شده در سرم افزار  Air Qبرای آالینده ه،ی گ،زی مورد مط،لعه(77ع )71

پی،مد بهداشتی
کل موارد مرگ
مرگ س،شی از بیم،ری قلبی عربقی

بربز پ،یه ()BI

RR (95% CI) per 10 µg/m3
ازن

RR (95% CI) per 10 µg/m3
دی اکسید سیترژن

RR (95% CI) per 10 µg/m3
دی اکسید گوگرد

111/1

(3/221 )3/227-3/221

(3/221 )3/227-3/221

(3/221 )3/221-3/2210

713

(3/221 )3/227-3/222

(3/221 )3/221-3/221

(3/220 )3/227-3/237

مرگ س،شی از بیم،ری تنفسی

10/1

(3/22 )3/222-3/231

-

(3/23 )3/220-3/231

بستری س،شی از اسسداد مزمن ریوی

323/1

(3/210 )3/277-3/231

(3/2270 )3/2220-3/2211

(3/2211 )3-3/233

بستری س،شی از اسف،رکتوس میوک،ردی،ل ح،د

317
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است .بالدینمنتور بال ،اسالتف،ده از بررسالی متالون صالورت

نمودار شماره  :3تعداد تجمعی موارد کل مرگ س،شی از آالینده SO2

مرگ و مير ،انفارکتوس و بيماری  COPDناشي از تماس با آالینده ها

جدول شماره  :4مق،دیر برآبرد شده برای تعداد موارد اض،فی ب جزء

آالینده  SO2در فواصل غلتالت (تهالران( )31-قرمالز بال ،خطالر سسالبی

منتسب آالینده ه،ی گ،زی مورد مط،لعه برای کل پی،مالده،ی خربجالی

3/2372ع سبز ب ،خطر سسبی  3/2202ب آبی ب ،خطر سسبی )3/2272

(ب ،در ستر گرفتن خطر سسبی مرکزی ب حد ب،ال ب پ،یین)
پی،مد بهداشتی
کل مرگ

آالینده مورد مط،لعه

جزء منتسب%

تعداد موارد اض،فی (سفر)

O3

(3/11 )2/03-7/72

(021 )3331-110

NO2

(7/13 )3/03-1/17

(3721 )010-3001

SO2

(3/31)2/00-3/10

(101 )112-222

O3

(7/7)2/03-1/21

(121 )337-012

NO2

(1/17)7/13-1/37

(230 )113-002

SO2

(7/70)2/10-1/10

(133 )371-273

O3

(1/17)1/21-0/17

(713 )313-702

NO2

-

-

SO2

(7/01)3/27-1/37

(373 )20-320

نمودار شماره  :7تعداد تجمعی موارد مرگ تنفسی س،شالی از آالینالده

O3
بستری شدن در بیم،رست،ن س،شی از

(7/11)./30-1/20

(712 )37-101

NO2

یم،ری اسسداد مزمن ریوی

(7/30)2/13-1/01

(720 )10-111

 SO2در فواصل غلتت (تهران( )31-قرمالز بال ،خطالر سسالبی 3/2312ع

SO2

(3/70 )2-1/33

(333 )2-731

O3

-

-

سبز ب ،خطر سسبی  3/232ب آبی ب ،خطر سسبی )3/2202

NO2

-

-

SO2

(3/01)2/21-7/00

(771 )37-117

مرگ س،شی از بیم،ری قلبی عربقی

مرگ س،شی از بیم،ری تنفسی

بستری شدن در بیم،رست،ن س،شی از
بیم،ری اسف،رکتوس میوک،ردی،ل ح،د

نمودار شماره  :8تعداد تجمعی موارد مرگ تنفسی س،شی از آالینالده O3

در فواصل غلتت (تهران( )31-قرمز ب ،خطر سسالبی 3/2312ع سالبز بال،
نمودار شماره  :4تعداد تجمعی مالوارد مالرگ قلبالی عربقالی س،شالی از

خطر سسبی  3/2312ب آبی ب ،خطر سسبی )3/2222

آالینده  O3در فواصالل غلتالت (تهالران( )31-قرمالز بال ،خطالر سسالبی
3/2222ع سبز ب ،خطر سسبی  3/2212ب آبی ب ،خطر سسبی )3/2272

نمودار شماره  :9تعداد تجمعی بستری در بیم،رست،ن به دلیل اسسالداد مالزمن
نمودار شماره  :5تعداد تجمعی مالوارد مالرگ قلبالی عربقالی س،شالی از

سسبی 3/2230ع سبز ب ،خطر سسبی  3/2210ب آبی ب ،خطر سسبی )3/2277

آالینده  NO2در فواصل غلتالت (تهالران( )31-قرمالز بال ،خطالر سسالبی
3/2212ع سبز ب ،خطر سسبی  3/2212ب آبی ب ،خطر سسبی )3/2212

نمودار شماره  :10تعداد تجمعی بستری دربیم،رست،ن به دلیل اسسالداد مالزمن
ریوی س،شی از آالینده  NO2در فواصل غلتت (تهران( )31-قرمز ب ،خطالر
نمودار شماره  :6تعداد تجمعی مالوارد مالرگ قلبالی عربقالی س،شالی از

801
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ریوی س،شی از آالینده  O3در فواصل غلتت (تهران( )31-قرمالز بال ،خطالر

پژوهشی

مجید کرمانی و همکاران

 3/231برای SO2ع تعداد مالوارد بسالتری شالدن باله علالت
بیم،ریه،ی مزمن اسسالداد ریالوی بال ،بالربز پ،یاله  323/1ب
خطالالر سسالالبی  3/2210بالالرای  O3ب  3/2270بالالرای  NO2ب
 3/2211برای  SO2ب تعداد موارد اسفال،رکتوس میوکال،رد
نمودار شماره  :11تعداد تجمعی بستری دربیم،رست،ن به دلیل اسسالداد مالزمن
ریوی س،شی از آالینده  SO2در فواصل غلتت (تهران( )31-قرمالز بال،
خطر سسبی 3/233ع سبز ب ،خطر سسبی 3/2211ب آبی ب ،خطر سسبی)3/222

ح،د ب ،میزان بربز پ،یه  317ب خطالر سسالبی  3/2201بالرای
SO2ع کمیس،زی ب برآبرد میشود .هم،نطورکه جالدبل
شم،ره  0سش،ن میدهالدع پی،مالده،ی بهداشالتی منتسالب باله
آالیندهه،ی O3ع NO2ب SO2ع باله ترتییالب 3721ع 021ب
 101سفر بالرای مالوارد کالل مالرگع 121ع 230ع  133سفالر
موارد مرگ س،شالی از بیمال،ریهال،ی قلبالی عربقالیع 712ع
 370ب  333سفر برای بستری شدن در بیم،رست،ن س،شالی از
بیم،ری اسسداد مزمن ریالوی مالیب،شالد .باله عالمبه تعالداد
موارد مرگ س،شی از بیم،ری تنفسی منتسب به آالینالدههال،ی

نمودار شماره  :12تعالداد تجمعالی مالوارد اسفال،رکتوس میوکال،رد حال،د

 O3ب  713 SO2ب  373سفر میب،شد .همچنین تعداد مالوارد

س،شی از آالینده  SO2در فواصل غلتت (تهران( )31-قرمالز بال ،خطالر

بستری شدن در بیم،رست،ن س،شالی از بیمال،ری اسفال،رکتوس

سسبی 3/2323ع سبز ب ،خطر سسبی  3/2201ب آبی ب ،خطر سسبی)3/22702

میوک،ردی،ل ح،د منتسب به  SO2تعداد  771سفر میب،شد.
ب ،توجه به سموداره،ی 7-31ع تعداد تجمعالی مالوارد کالل

بحث

مرگ ب میر منتسب به  NO2در تهران در ش،خص مرکالزی

عربقیع مالرگ تنفسالیع بسالتری شالدن در بیم،رسالت،ن باله

ب 3/31 ،درصدع کالمتالرین تعالداد ( 101سفالر) را باله خالود

علت بیم،ری اسسداد مزمن ریوی ب سالکته قلبالی س،شالی از

اختص،

میدهد .همچنالین تعالداد مالوارد مالرگ س،شالی از

تم،س ب ،آالیندهه،ی ازنع دیاکسالید سیتالربژن ب دیاکسالید

بیم،ریه،ی قلبی عربقالی منتسالب باله  NO2در تهالران در

گوگرد در هوای کمن شهر تهران در س،ل  3131ب ،اسالتف،ده

ش،خص مرکزی ب 1/17 ،درصدع بیشتالرین تعالداد (230

از مدل ) (AirQکمیس،زی ب برآبرد گردید .ست،یج سش،ن

سفر) ب  O3ب 7/7 ،درصدع کمترین تعداد ( 121سفر) را باله

داد مط،بق جدبل شم،ره 3ع غلتته،ی س،لی،سه آالیندهه،ی

خود اختص،

میدهالد .باله عالمبه تعالداد مالوارد مالرگ

O3ع NO2, SO2در س،ل  3131در شهر تهرانع باله ترتیالب

س،شی از بیم،ریه،ی تنفسی منتسالب باله  O3در تهالران در

11ع 30ع 13بوده است .ب ،توجه به جدبل شم،ره 1ع اثرات

ش،خص مرکزی ب 1/17 ،درصدع بیشتالرین تعالداد (713

آالیندهه،ی  NO2, O3ب  SO2بر سممت اسس،ن بهصورت

سفر) ب  SO2ب 7/01 ،درصدع کمترین تعداد ( 373سفالر) را

تعداد موارد کل مرگ ب ،میزان بربز پ،یه  111/1ب خطالر

به خود اختص،

میدهد .تعداد تجمعالی بسالتری شالدن

سسالالبی  3/221بالالرای  O3ب  3/221بالالرای  NO2ب 3/2210

به علت بیم،ریه،ی مزمن اسسداد ریوی منتسب به  O3در

برای SO2ع تعداد موارد مرگ قلبی عربقی ب ،میزان بربز

تهران در ش،خص مرکالزی بال 7/11 ،درصالدع بالیشتالرین

پ،یه  713ب خطر سسالبی  3/222بالرای  O3ب  3/221بالرای

تعداد ( 712سفر) ب  SO2ب 3/70 ،درصدع کم ترین تعالداد

 NO2ب  3/237برای SO2ع تعداد موارد مرگ تنفسالی بال،

( 333سفر) را به خود اختص،

میدهد .در سه،یت تعداد

میزان بربز پ،یاله  10/0ب خطالر سسالبی  3/231بالرای  O3ب

موارد بستری شدن دربیم،رست،ن س،شی از بیم،ری اسف،رکتوس
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در این مط،لعه تعداد موارد کل مرگع مالرگ قلبالی

بالال 7/13 ،درصالالدع بالالیشتالالرین تعالالداد ( 3721سفالالر) ب SO2

مرگ و مير ،انفارکتوس و بيماری  COPDناشي از تماس با آالینده ها

میوک،ردی،ل ح،د منتسب به  SO2در شال،خص مرکالزی بال،

شدهع تثثیر اصاللی  NO2در افالرادی کاله در معالرض ایالن

 3/01درصالالد تعالالداد  771سفالالر م الیب،شالالد .مط،لعالالهای کالاله

آالینده قرارگرفته بودسدع حس،سالیت ریالوی شالن،خته شالد

توسط مخت،ری ب همکال،ران در سال،ل  37اسجال،م شالد()71ع

که معموالً در غلتته،ی بیشتر از  3022میکربگرم در

سشالال،ن داد از بالالین سالاله آالینالالده PM10,PM2.5, SO2ع

مترمکعب در افراد س،لم ب در غلتالت هال،ی  722تال122 ،

بیشتالالرین مالالوارد بسالالتری در بیم،رسالالت،ن ب تعالالداد مالالوارد

میکربگرم در مترمکعب در افالراد مبالتم باله آسالم( )70یال،

مالالرگ زبدرس منتسالالب بالاله  102 PM10ب  701مالالورد ب

بیم،ری مزمن اسسداد ریوی ( )73( )COPDبربز میکنالد.

کمتالالرین درصالالد سسالالبت منتسالالب ب تعالالداد مالالوارد مالالرگ

طالالی تحقیقالالی کالاله بالاله مالالدت  31سالال،ل در تورستالالو ک،سالال،دا

زبدرس منتسب به  2/73 SO2ب  3مورد باله دسالت آمالد

صالالورت گرفالالتع تعالالداد متوسالالط سالال،لی،سه پالالذیرشهالال،ی

که بی،ن کننده اثرات کوت،ه مدت تمال،س بال ،ساله آالینالده

بیم،رست،سی به دلیل بیم،ری اسسداد مزمن ریالوی حالدبد 0

هوا میب،شد .طی مط،لعهای که توسط سالدافی ب حسالنوسد

سفالالر بالالود کالاله  12/1درصالالد آن س،شالالی از تمالال،س بالالNO2 ،

ب ،هدف کمیس،زی اثرات بهداشتی آالیندههال،ی هالوای

گالالزارش شالالده اسالالت( .)12مط،لعالاله اسجالال،م شالالده توسالالط

شالهر تهالران ( )PM10, PM2/5, CO, NO2 SO2, O3در

 Touloumilب همک،راسش سیز رابطه ق،بل تالوجهی را بالین

س،ل  3132اسج،م شدع ست،یج سش،ن داد که بیشترین سالهم

 NO2ب کل مرگ ربزاسه گزارش سمودهاسد( .)13افزایش

اثرات بهداشتی منتسب به آالیندهه،ی هوا در شهر تهران

جمعیتع سبب توسعه بیربیه ب بدبن ممحت،ت زیسالت

مربوط به نرات معلق  32ب  7/1میکربسی بوده استع باله

محیطی ک،رخ،سالههال ،ب افالزایش اسالتف،ده از سالوختهال،ی

طوریکه میزان کل مرگ منتسالب باله  PM2.5ب PM10

فسیلی گردیده است که از دالیل اصلی افزایش آلودگی

در س،ل  3132به ترتیب حدبد  7130ب  7317مورد بوده

هوا در این شهره،ست .بهطور کلی آم،ر مرتبط ب ،تعالداد

است که این میزانع  1/21ب  1/12درصد از کل مرگهال،ی

موارد مرگ ب میر بیم،ری مزمن اسسالداد ریالوی ب سالکته

شهر تهران را به خود اختص،

قلبی به ربشنی بی،ن گر اثرات آلودگی هالوا بالر سالممت

داده است(.)71

اسج،م شدع سش،ن داد متوسط غلتت س،لی،سه  O3در شالیرازع

مؤثر جهت کنتالرل ب کال،هش ایالن آثال،ر مخالرب توسالط

بیشتر از بقیه ب در اکثر شهره،ی مورد بررسی در فصالل

آالیندهه،ی هوا باله خصالو

ازن را آشالک،ر مالیسال،زد.

گرمع بیشتر از فصل سرد بوده است .بالیشتالرین تعالداد

کمالالیسالال،زی اثالالرات منتسالالب بالاله آلالالودگی هالالوا میالالزان

تجمعی کل مرگ به ترتیب ب 731 ،ب  310سفر مربوط باله

تثثیرپذیری افراد ج،معه را از آالینالدههال،ی هالواع بالهطالور

بال11 ،

مشخص تبیین میسم،ید ب شرایط بحراسی کیفیالت هالوا را

سفر بوده است( .)70در مق،یسه ب ،مط،لعهای که در س،ل 31

بهتر سش،ن میدهد .به دسالت آبردن یال

رابطاله مسالتقیم

توسط قنبری ب همک،ران تحت عنوان «تالثثیر مواجهاله بال،

بالالین در معالالرض قرارگی الری بالال ،غلتالالتهالال،ی متفالال،بتی از

NO2ع O1ع  SO2بر پذیرش بیم،رست،سی س،شالی از اسسالداد

آالیندهه ،ب اثرات آنه ،بر سممت اسسال،ن بسالی،ر مشالکل

مزمن ریالوی در شالهر تبریالز» اسجال،م شالدع سشال،ن داد بالین

اسالالت .ایالالن ربش یکالالی ازمعتبرتالالرین ربشهالال،ی مالالورد

مواجهه ب ،آالیندههال،ی گال،زی ب بیمال،ریهال،ی تنفسالی ب

اسالالتف،ده جهالالت ارزیالال،بی اثالالرات بهداشالالتی منتسالالب بالاله

اسسداد مالزمن ریالویع ارتبال،ط مسالتقیمی بجالود داردع باله

آالیندهه،ی هواست که توسط س،زم،ن بهداشت جهال،سی

س،ل در شهر تبریز 17ع  03ب 31

طراحی ب ارائه شده است .ست،یج ایالن مط،لعاله ب خربجالی

مورد بستری شدن در اثالر بیمال،ری اسسالداد مالزمن ریالوی

سرمافزار سش،ن مالیدهالد کاله تعالداد تجمعالی کالل مالرگع

مش،هده میشود( .)72طبق ست،یج ح،صل از مط،لع،ت اسج،م

مرگ س،شی از بیم،ریه،ی قلبالی عربقالیع مالرگ س،شالی از

اصفه،ن ب مشهد ب کمترین مقدار مربوط به ارا

طوری که در طول ی
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پهبهشی که توسط کرم،سی ب همک،ران در سال،ل 32

شهربسدان میب،شد بن،براین لزبم برس،مهریالزی درسالت ب

پژوهشی

مجید کرمانی و همکاران

بی اثرات بهداشتی آلودگی هوای کمن شهر،عنوان ارزی

ن باله دلیالل،رسالت،ی تنفسیع بستری شدن در بیم،ریه،بیم

-ی قلبالی،ریهال،تهران بر تعداد موارد مرگ ب میر ب بیمال

د،رد حال،رکتوس میوکال،ری مزمن اسسداد ریوی ب اسفال،بیم

ی کیفیالت هالوا طالی،خصه،عربقی ب تنفسی ب تحلیل ش

دی را،دیر زیالال،در اثالالر آلالالودگی هالالوای شالالهر تهالالران مقالال

ه علالوم پزشالکی،"ع مصوب داسشگ3101-3131 ی،له،س

یسالتی،در بر داشته است ب تصمیمگیران ب مسووالن امالر ب

ع بالاله3131 ل،سی ایالالران در سالال،ت بهداشالالتی درمالال،ب خالالدم

 ب،ی علمالالیع راهحالاللهالال،ت ب پالالهبهشهالال،لعالال،یالاله مط،بالالر پ

بسالت پهبهشالی،یالت مع، حم،شالد کاله بال، میب71111 کد

بالالل اجالالرا،یالالدار ب ق،ربردیع پ،سالالبع کالال،ی من،رهالال،راهک

ن، سویسالندگ.ه علوم پزشکی ایران اجرا شده است،داسشگ

هش ب کنترل آلودگی هوای کمن شهر تهالران،جهت ک

ری مسالوولین محتالرم،له بر خود الزم میداسند از همک،مق

.ر گیرسد،به ک

شرکت کنترل کیفیالت شالهر تهالران ب اداره کالل محالیط
ت،جمال آبری اطمعال

سپاسگزاری

ن تهران در خصالو،زیست است
.یند،تشکر ب قدرداسی سم

،تی بالال،صالالل بخشالالی از طالالر تحقیقالال،لالاله ح،ایالالن مق
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