
 
 

 

 42 

Determination of Cardiovascular and Respiratory Diseases Caused 

by PM10 Exposure in Bushehr, 2013 
 

Sina Dobaradaran1,  
Sahar Geravandi2,3,  

Gholamreza Goudarzi4,  
Esmaile Idani5,  

Shokrollah Salmanzadeh6,  
Farhad Soltani7,  

Ahmad Reza Yari8,  
Mohammad Javad Mohammadi9,10,3 

 
1 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center, 

Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 
2 MSc Student in Nursing, Faculty of Nursing, Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch, Tehran, Iran 

3 Clinical Research Development Center, Razi Hospital, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 
4 Associate Professor, Environmental Technologies Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

5 Associate Professor, Department of Internal Medicine, Endocrinology Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical 

Sciences, Ahvaz, Iran 
6 Assistant Professor, Health Research Institute, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Ahvaz Jundishapur University of 

Medical Sciences, Ahvaz, Iran 
7 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Pain Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

8 Assistant Professor, Department of Environmental Health, School of Health, Research Center for Environmental Pollutants, Qom 

University of Medical Sciences, Qom, Iran 
9 PhD Student in Environmental Health, Student Research Committee, Environmental Technologies Research Center, Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 
10 PhD Scholarship in Environmental Health, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran 

 

 
(Received January 13, 2016 ; Accepted May 29, 2016) 

 

Abstract 

 

Background and purpose: Particulate matter less than 10 microns (PM10) is one of the main 

pollutants that cause irreparable damage to the environment and human health. The aim of this study was 

to estimate the health effects of PM10 on human health. 

Materials and methods: This analytic study was conducted in Bushehr, 2013. PM10 data were 

obtained from Bushehr Meteorological organization and Department of environment. PM10 concentration 

was measured by GRIMM. Raw data processing was done in Excel (instruction set correction of 

averaging and coding), then the impact of meterological parameters was considered and the data was 

converted into the Air Q model. 

Results: The results showed that the annual average concentrations of PM10 in Bushehr was 251.35 

µg/m3. Total number of cardiovascular diseases attributed to PM10 was 130 cases. The total cumulative number of 

respiratory diseases in a year was 346. 52 of which 52% were attributed to PM10 concentration less than 150 

µg/m3. In areas studied per 10 µg/m3 increased concentrations of PM10, the risks of cardiovascular death 

and respiratory deaths increased by1.8% and 2.1%, respectively. 

Conclusion: High rates of these two diseases could be due to higher average PM10 or continued 

days of high PM10 concentration in Bushehr. 
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 ـدرانـــازنــــي مـكـــــزشــــوم پـــلـــشـــگاه عــه دانـــلـــمج

 (25-15)   9311سال    مرداد    931بيست و ششم   شماره دوره 

 23     9311، مرداد  931مازندران                                                                            دوره بيست و ششم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي               

 پژوهشی

  ازی ناشی تنفس و عروقی قلبی هایبیماری مواردتعداد  برآورد
 میان  میكرون در 01تر از رات معلق كمذ با تماس

 2931 سال در شهروندان شهر بوشهر
 

       1سینا دو برادران

       2،3سحر گراوندي

       4غالمرضا گودرزي

       5اسماعیل ایدنی

 6شکراله سلمان زاده

     7فرهاد سلطانی

     8احمد رضا یاري 

 3و01و9محمد جواد محمدي 

 چکیده
هایی است كه سبب بروز خساارات بباران ترین آالیندهاز مهمیكی  ميكرون، 01تر از معلق كم ذرات و هدف: سابقه

بهداشایی ذرات اثارات حاضر به منظور بارآورد  مطالعهها در عصر حاضر می شوند. ناپذیر به محيط زیست و سالمت انسان
 .بوشهری انجام شدبر سالمت شهروندان ميكرون  01تر از معلق كم

تار از ذرات معلاق كم های مربوط باهدر شهر بوشهر انجام شد. داده 0931تحليلی در سال  مطالعه نیا ها:روش مواد و
باا اسایداده از دسای اه  ميكرون 01تر از غلظت آالینده ذرات معلق كم شد. اخذبوشهر  ستیز طيمح سازمان از ميكرون 01

گياری،  نيان يام )مجموعاه دسایورات پارداز مان محيط زیسات های دریافت شده از سازدادهگيری گردید. گریم اندازه
 تبدیل گردید. مدل عنوان فایل ورودی، به به شده و پس از تاثير دادن پارامیر های هواشناسی كدنویسی
 3g/mμ 93/130بوشهر باا مياان ين سااالنه در شهر ميكرون  01تر از ذرات معلق كمنیایج نشان داد كه غلظت  ها:یافته

 و ندار 091 ،ساال یا  درميكارون  01تر از ذرات معلق كم با تماس به منیسب عروقی قلبی هایبيماری كل تعداد. شدبامی
 01تار از ذرات معلاق كم باا تمااس اثار دری نساب خطر وسط حد برآورد به توبه بای تندس هایبيماریی تجمع موارد تعداد

در  .باود مكعاب میر بر كروگرميم 031 ازتر كم غلظت به مربوط آن ها درصد 31 كه بوده ندر 943 ،سال  ی یطميكرون 
ميكرون نسابت باه مقاادیر قبال از آن، ميازان  01تر از افزایش غلظت ذرات معلق كم 3g/mμ 01منطقه مطالعاتی، به ازاء هر 

 درصد افزایش می یابد. 0/1های تندسی درصد و خطر مرگ 8/0عروقی  -خطر مرگ قلبی
 ليادل باه توانادیما حاصال جینیاا به توبه با امديپ دو نیا بيماری درصد بودن باالدهد نطقه نشان میمقایسه م استنتاج:

 .باشدبوشهر  شهر در باال غلظت بای روزها تداوم دیشا یا وميكرون  01تر از ذرات معلق كم باالتر نيان يم
 

 بوشهر، یتندس هایبيماری، عروقی قلبی هایبيماری، ذرات معلقواژه هاي کلیدي: 
 

 مقدمه
 های موبود در محيط زیست بوامع صانعیی،آالینده

كناد و در انسان قرن بيست و یكم را به شدت تهدید می
ای برخاوردار هاا، آلاودگی هاوا از اهميات ویا هبين آن
 هایاثر بيماری افراد در هر سال تعداد زیادی از .(0-9)است

 
 :javad.sam200@gmail.com E-mail             بهداشت اهواز، دانشكده شاپور بندی پزشكی علوم گلسیان، دانش اه اربلو :اهواز -محمد جواد محمدیمولف مسئول: 

 علوم پزشكی بوشهر، بوشهر، ایران دانش اه ،فارس جيخلیی ایدر یوتكنولوژيبات مركز تحقيقمهندسی بهداشت محيط،  گروه ،دانشيار. 0

 آزاد اسالمی واحد علوم پزشكی تهران، تهران، ایراندانش اه  دانشكده پرسیاری، ارشد پرسیاری، یدانشجوی كارشناس. 1
 از، اهواز، ایرانبندی شاپوراهو یدانش اه علوم پزشك ،تحقيقات توسعه بالينی بيمارسیان رازی . مركز9
 مركز تحقيقات و فناوری های زیست محيطی، دانش اه علوم پزشكی بندی شاپور اهواز، اهواز، ایران ،دانشيار. 4

 ایران اهواز، اهواز، شاپور بندی پزشكی علوم دانش اه غدد، تحقيقات مركز داخلی، گروه ،دانشيار .3
 ایران اهواز، اهواز، شاپور بندی پزشكی علوم دانش اه عدونی و گرمسيری، قيقاتتح كزمر، انسیيیو تحقيقات بهداشت، دانشيار .3
 ایران اهواز، اهواز، شاپور بندی پزشكی علوم دانش اه ،درد تحقيقات مركز بيهوشی، گروه ،اسیادیار .7
 ایران قم، قم، پزشكی علوم دانش اه محيطی، های آالینده تحقيقات مركز محيط، بهداشت مهندسی گروه ،اسیادیار .8
 بندی شاپور اهواز، اهواز، ایراندانش اه علوم پزشكی  تحقيقات و فناوری های زیست محيطی،تحقيقات دانشجویی، مركز دانشجوی دكیری مهندسی بهداشت محيط، كميیه  .3
 لوم پزشكی آبادان، آبادان، ایرانع دانشكدهبورسيه دكیری مهندسی بهداشت محيط،  .01
 : 3/9/0933تاریخ تصویب :            4/00/0934 اصالحات : تاریخ ارباع بهت           19/01/0934 تاریخ دریافت 
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 با ذرات معلق تماس از يناش يو تنفس يقلب یماريب
 

 9311، مرداد  931اره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                          دوره بيست و ششم، شم         22

سارطان ریاه ناشای از آلاودگی  عروقی، تندسی و -قلبی

. (4-7)شاوندمیسرتاسر دنيا دچار مارگ زودرس  هوا در

اد شده توسط انساان باه عناوان امروزه آلودگی هوای ایج

در شاهرهای  .(8-00)ی  مشكل بدی مطرح شاده اسات

ها و صنعیی مانند بوشهر، با گسیر  تاسيسات و كارخانه

هاای گارد و غباار در چناد ساال چنين پدیاده طوفانهم

اخير، مشكل آلودگی محيط شهر را حاد تر كرده اسات. 

ت مندی بر دهند پدیده گرد و غبار اثراها نشان میبررسی

 طبيعت، ابیماع، سالمت بامعه و اقیصاد، از بمله تعطيلی

رسااانی بااه ماادارس، ل ااو پروازهااای هواپيمااایی، آساايب

. (09 ،01)گذاردها میهای كشاورزی و افزایش بيماریزمين

 های اخير در نقااطمطالعات اپيدميولوژی  زیادی در سال

 مخیلف بهان در بهت مشخص نمودن رابطه بين اثرات

. (03 ،04)ها انجام شده اساتآلودگی هوا و سالمت انسان

تار از ناوع آمااری های تعيين اثرات بهداشایی بايشمدل

هاای كيديات هاوا را در اپيدميولوژیكی هسایند كاه داده

فواصل غلظت با پارامیرهای اپيادميولوژیكی نظيار خطار 

نسبی، بروز پایه و بزء منیسب تلديق نموده و حاصال كاار 

 . (03-08 ،4)دهناادت ماارگ و مياار نمااایش میرا بااه صااور

 هایترین آالیندهذرات معلق امروزه به عنوان یكی از مهم

هاا، بينای و حلاق، هوا موبب ایجاد حساسيت در چشام

هاای دسای اه تندسای، ساردرد، تهاوع، واكانش عدونت

های آلرژی ، بيماری مزمن تندسی، سرطان ریه، بيماری

. (03-10 ،01 ،8)گاارددقلباای و افاازایش ماارگ و مياار ماای

 منیشارميكارون  01تار از ذرات معلق كم هياول اسیاندارد

 آزادی هااوا تيااديكی ملاای هااااساایاندارد توسااط شااده

National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) 

 14 اسایاندارد صاورته با مكعب میر بر كروگرميم 031

مقادار رهنماود كيديات هاوا از  .(11 ،03)باشادیما ساعیه

باارای ذرات  3g/mμ11سااوی سااازمان بهداشاات بهااانی،

 میوسط اسیاندارد ميكرون تحت عنوان 01تر از معلق كم

 ملای هياول اسیانداردچنين . هم(19)ارائه شده است انهيسال

 ميكارون 01تر از برای ذرات معلق كمایران  مصوبه دولت
3μg/m31 باا (10)اسات سااعیه 14 اسایاندارد صورته ب .

مشاخص شاده  ،باانكو لعه انجام شاده در توبه به مطا

 باا) ذرات مكعاب میار بار كروگارميم 01 شیافازا باكه 

 7/0مياازان ماارگ و مياار  ،(درصااد 33 نااانياطم فواصاال

 .(14)یابد( افزایش میدرصد 0/0-9/1) درصد

 Air Qاز مادل  0988محمدی و همكاران در ساال 

 اهاواز در های هواآالیندهی بهداشیبهت برآورد اثرات 

 و Tominz ،1113 ساال درچنين هم .(13)نمودند سیدادها
 اثاارات باارآورد منظااور بااه Air Q ماادل از همكاااران

ی ساییتر درميكارون  01تار از ذرات معلاق كمی بهداشی

زلقاای و همكاااران در سااال  .(13)كردنااد اساایداده اياایالیا

ی بهداشاایبهاات باارآورد اثاارات  Air Qاز ماادل  0931

 ساال در .(17)نمودناد اسایداده اهاواز در های هواآالینده

 باه منظاور Air Q مادل از همكااران و گودرزی ،0931

ميكرون  01تر از ذرات معلق كمی بهداشی اثرات برآورد

شاهر بوشاهر باا بمعيیای در حادود  .(11)نمودند اسیداده

و  (03)ندر در بنوب غربی ایران واقع شده است 080374

 هاایهر شا و هااباا دارا باودن منطقاهحاضار  حال در

 هاایپاالیشا اه فعاليات، عسالویه شاهر موقعيت صنعیی،

 از بوشااهر كااه شااهر باار  هاااینيروگاااه و گاااز و نداات

 ، یكی ازكنندمی اسیدادهمانند مازوت  فسيلی هایسوخت

 .(18-91 ،03)شودمی محسوب ایران ترین شهرهایصنعیی

هاای بوشهر، باروز طوفانموقعيت خاص ب رافيایی شهر 

ای، منطقاه و محلی بادهای غالب و بریانات گرد و غبار

ترین شهرهای كشور از نظار این شهر را به یكی از آلوده

با توبه به  .(13)های هوا تبدیل نموده استميزان آالینده

اثرات بهداشیی آلودگی هاوا و كامل علمی عدم مطالعه 

 ماواردتعداد  در این مطالعه سعی شده است ،در این شهر

 ذرات باا تمااس ازی ناشو تندسی عروقی  -بیهای قلبيماری

 بوشهر برآورد گاردد. شهر درميكرون  01از تر كممعلق 

ذرات معلق در چهاار در این پ وهش با بررسی وضعيت 

هاای بارآورد مارگو  0931ساال  ایسی اه مطالعاتی طی

، سعی شده است تاا اطالعاات بوشهرشهر  تندسی و قلبی

درماانی  –بهداشایی و معاونات الزم به مادیریت شاهری

 داده شود تا قبل از وقوع آلودگی هوا بیوانند راه كارهاای
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 سینا دوبرادران و همکاران     

 21      9311، مرداد  931دوره بيست و ششم، شماره                           مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                               

 پژوهشی

به ابارا را عملی برای مبارزه با اثرات مخرب این پدیده 

 .در آورند
 

 مواد و روش ها
 سازی اثارات بهداشایی آالینادهمطالعه حاضر كمی

ميكرون در شهر بوشهر مبینی بر  01تر از ذرات معلق كم

 0931باشااد كااه از اطالعااات سااال ل ماایاساایداده از مااد

. گردیدموبود در سازمان حداظت محيط زیست، اسیداده 

هاای ماورد نيااز باه بدین ترتيب كه در مرحله اول، داده

 صورت خام از سازمان محيط زیست و سازمان هواشناسی

 براسااس هااایسای اه بوشهر گردآوری گردیاد. انیخااب

 ،موبود یهاتيالفع براساس .است بوده EPA معيارهای

 اسات شاده گرفیاه نظر در یبردار نمونه یبرا سی اهیا 4

بوشاهر اسات. در ساطه شاهر  شهر كل هدنريگ بر در كه

ميكارون  01تر از بوشهر، غلظت آالینده ذرات معلق كم

 یكیكه  (آلمانكشور  ساخت)با اسیداده از دسی اه گریم 

گياری اسات بهات انادازه هااای ترین دسای اهاز حرفه

از سيسیم غاال  هاوا گریم  دسی اه. (90)اسیداده گردید

زماان واقعای خاوانش تاوده آئروسال را  كرده و اسیداده

افزار كامپيوتری مجهز به نرمدهد. این دسی اه مینمایش 

 232RSبهت انیقال اطالعات به كامپيوتر همراه باا كابال 

 ها باه دو فرمات عاددی و گرافای بهماراهو نمایش داده

 .(99،91)باشدمی هابهت ذخيره داده MB 0ه كارت حافظ

هاای سانجش آلاودگی ایان با كه تمامی ایسای اهاز آن

از ساازمان هواشناسای  ،شركت فاقد سنساور دماا بودناد

با  آوری گردید.بمع 0931اطالعات دمایی سال بوشهر 

توبه تحقيق حاضر، نحاوه توزیاع باه شاكلی اسات كاه 

در مرحله  دهند.یتر نواحی شهر بوشهر را پوشش مبيش

پاارداز   EXCELافاازار هااا توسااط ناارمبعااد، ایاان داده

فایل ورودی های پرداز  شده به صورت گردید و داده

به منظور ایجاد این فایل مراحل داده شد.  Air Q به مدل

 مخیلف تصحيه دما و فشار، انطبا  واحد با مادل، پارداز 

ين روزانه اوليه، پرداز  ثانویه، نوشین كد، محاسبه ميان 

بر مبنای كدگاذاری، اصاالح شارط، فيلیرینال اولياه و 

 معیبر ابزار  این مدل ی. (03)فيلیرینل ثانویه بوده است

 ماادت كوتاااه اثاارات باارآورد منظااور بااه اعیماااد قاباال و

ی معرفا بهاانی بهداشات سازمان توسط هوای هاندهیآال

 ی ورود نیاسااكر چهااار شااامل ماادل نیااا. اساات شااده

(Supplier، AQ data ،Location ،Parameter )نیاسكر دو و 

 ها و مزایاای گیوی .(94،93)است( Table ،Graphی)خروب

هاای تماامی وی گایعبارتناد از: ایان مادل  Air Qمدل 

ه ، باااسااترا دارا ( ORAM ،CMAQماننااد ) هااایماادل

های محدود گيری آالیندهكه با توبه به اندازه عالوه این

گياری تماامی این مادل قاادر باه انادازه ،هادر سایر مدل

ز اسات. احسان آن ترین كه مهم استهای معيار آالینده

خروبای توساط  ترین مواردی كاه در باداولبمله مهم

 ایجاد عارضه در : خطر نسبی )احیمالآیدمدل به دست می

بمعيت درمعرض نسبت به احیمال ایجااد عارضاه درگاروه 

 )درصدی منیسب بزء ،(93)گرددگزار  میغير درمعرض

از پيامدهای بهداشیی است كه مسیقيماً به آالیناده ماورد 

و بروز پایاه )تعاداد ماوارد  (03) شود(می نظر نسبت داده

اسااس مطالعاات طی یا  ساال اسات( كاه بارپيامدها در

بهاانی انجاام  اپيدميولوژی  كه توسط ساازمان بهداشات

بارای شاهرهایی  Air Q مادلگردیاده اسات. سابهشده محا

 .(97،93)باشند، بسيار مناسب استمانند بوشهركه صنعیی می

ی ناشی تندس و عروقی قلبی هایموارد بيماری تعداد

در شاهر ميكارون  01تار از ذرات معلاق كم باا تماس از

 بهداشات سازمان مدل ازبا اسیداده  0931 سال دربوشهر 

تارین از بملاه مهم .دیاگرد محاسبه (2.2.3Air Q) بهانی

مواردی كه در بداول خروبی توساط مادل باه دسات 

 باازء (،Relative Risk =RRآیااد: خطاار نساابی )می

( و بااروز پایااه Attributed Proportion =AP) منیسااب

(Baseline Incidence =BI)  كااه باار اساااس مطالعااات

اپيدميولوژی  كه توسط سازمان بهداشت بهانی انجاام 

بزء منیسب یاا نسابت  .(98،4)شده محاسبه گردیده است

توان آن را منیسب: بخشی از پيامد بهداشیی است كه می

با فرض وبود ارتبااط مرتبط با موابهه بمعيیی خاص )

احیمااالی بااين تماااس و پيامااد بهداشاایی باادون تاا ثير 
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كنناده عماده بار ایان ارتبااط( طای یا  دوره مخدو 

. این بزء باا اسایداده از (17،93،41)زمانی مشخص دانست

  فرمول زیر قابل محاسبه است:
 

AP= SUM {[RR(c)-1]  p(c)} /SUM [RR(c)  p(c)] 
 

 كه در آن:

RR(c) :  خطر نسبی پيامد بهداشیی در گروهc  یاا گاروه

 موردنظر

P(c) :  نسبت بمعيت گروهc یا گروه مورد نظر 
 

 خطر نسبی )به سه شكل خطر نسبی حد پائين )دارای

تاثير مثبت و مطلوب در كااهش ایجااد عارضاه(، وساط 

ی تاثير مندای و )وضعيت موبود ایجاد عارضه(، باال )دارا

 .(17،41)گرددعارضه(گزار  می نامطلوب درافزایش ایجاد

 با قرار دادن فواصل اطمينان برآورد خطار نسابی در فرماول،

 بزء منیساب و محادوده توان حدود باال و پایين برآوردمی

 ابهه مورد انیظار را تعيين نمود.تعداد موارد منیسب به مو
 

 مطالعاتی منطقه معرفی

های ایاران از اسایان اسیان بوشهرشهر، مركز بندر بو

 باشادنياز می شهرسیان بوشهرچنين مركز این شهر هم. است

 0440مسااحت آن  .كه در غرب اسیان واقع شاده اسات

 318970°كه در محدوده ب رافياایی باشد، كيلومیر مربع می

ساازمان  .(40)واقع شاده اسات شمالی 183373°شرقی و

های نصب شده در طریق دسی اهبوشهر از محيط زیست 

خياباان  در مسایقر) سازمان محيط زیست بوشهر ایسی اه

/ ترافيكای ایسی اهی و شهر مركز در ایسی اهی كه (بهار

 كنادگياری می، ذرات معلاق را انادازهشادباتجاری مای

  .(0)تصویر شماره 
 

 یافته ها
 ناادهیآال بوشااهر، غلظاات شااهر و در 0931در سااال 

 میوسط انه،يسال میوسطميكرون  01از  ترذرات معلق كم

 باا برابار بياترت به 38 صد  و زمسیان میوسط تابسیان،

 بااار كروگااارميم 04/941 و 10/193 ،34/170 ،99/130

 ظت ذراتاانه غلال ساليان حداقاچني. هموداب رمكعبامی

و حااداكثر ساااليانه  71/43ميكاارون  01تاار از معلااق كاام

از نظار حاداكثر  د.باو مكعاب میر بر كروگرميم 31/434

 كل ادارهی هاسی اهیا سال كل و زمسیان و تابسیان فصول

 .اندداشیه را غلظت نیتركم و نیتربيش بيترت بهی نادر و

منیساب باه ذرات  عروقای قلبای هایعداد موارد بيماری

در باروز  0طبق بدول شماره  ميكرون 01تر از معلق كم

 در شاهر بوشاهردر ی  صد هزار ندار  493پایه برابر با 

 برآورد گردیده است. 0931ندر در سال  091برابر 

 

  

 

 
 

نقشه منطقه مطالعاتی و ایسی اه نمونه بارداری ذرات  :1صویر شماره ت

  )بوشهر( ميكرون 01تر از معلق كم
 

ماوارد برآورد شاخص های خطر نسبی، بازء منیساب و : 1جدول شماره

 قلبای هاایبارای بيماری ونميكار 01تر از منیسب به ذرات معلق كم

 (BI= 493در بوشهر ) 0931در سال  عروقی
 

 شاخص      

 برآورد   

 خطر نسبی 

 )حد وسط(

 درصد 

 بزء منیسب

 تجمعی تعداد موارد 

 )ندر(

 بوشهر

 3/37 9310/00 (113/0حد وسط )

 4/091 8731/03 (113/0حد وسط )

 9/037 0183/11 (109/0حد وسط )
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 پژوهشی

 بازء ،ینساب خطری هاشاخص، 1 شماره دولدر ب

ذرات معلاق  باه منیساب موارد تعدادو  هیپا بروز ،منیسب

 هاایبيماری ازی ناش موارد مرگی برا ميكرون 01تر از كم

بار . اسات دهیاگرد محاسابه 0131 هیاپا باروز دری تندس

، درصاد بازء 1اساس نیایج ارائه شده در بدول شماره 

مارگ تندسای منیسب خطر نسبی و تعداد تجمعی موارد 

 باشد.ندر می 943برابر با  در حد وسط در شهر بوشهر
 

برآورد شاخص هاای خطار نسابی، بازء منیساب و : 2جدول شماره 

 هاایبارای بيماری ميكرون 01تر از موارد منیسب به ذرات معلق كم

   (BI= 0131در بوشهر ) 0931در سال ی تندس
 

 شاخص      

 برآورد

 خطر نسبی 

 )حد وسط(

 درصد 

 زء منیسبب

 تجمعی تعداد موارد 

 )ندر(

 بوشهر

 4/081 9313/3 (1148/0حد وسط )

 7/943 4190/03 (118/0حد وسط )

 1/498 9870/11 (1001/0حد وسط )

 

بار اسااس تعاداد تجمعای ماوارد  9و  1های نمودار

ی  پيامد بهداشیی میاثر از غلظات آالیناده مارتبط، در 

شان داده شده اسات. سازی ترسيم و در زیر نبحث كمی

در هر نمودار سه منحنی وبود دارد كه مینااظر باا خطار 

 ميكرون 01تر از نسبی مركزی منیسب به ذرات معلق كم

 1نماودار شاماره  برای هر عارضه ترسيم گردیده اسات.

 -یقلبای هاایبيماار ماواردی تجمعا تعداددهد نشان می

 091ميكارون  01تر از ذرات معلق كم به منیسبی عروق

كه در شهر بوشهر، سير صعودی با  بود 0931 سال در ندر

در  ميكاارون 01تاار از افاازایش غلظاات ذرات معلااق كم

یكنواخت داشیه و در ميكروگرم سير  01-91های غلظت

یاباد و باره افازایش میميكروگرم به ی  41-31غلظت 

ميكروگاارم مجاادداً رونااد  011-411در غلظاات هااای 

  (.1شماره  دارافزایش دیده شده است )نمو

 دری تندسی هایبيمار موارد تعداد ،9نمودار شماره 

 01تار از ذرات معلاق كم باه منیسب های مخیلفغلظت

 ساال در بوشاهر در را وساط حدی نسب خطر در ميكرون

 1نماودار شاماره  در كاه طاورهمان. دهدیم نشان 0931

 باهی یسارپا مرابعه مواردی صعود ريس ،شودیم مشاهده

تار ذرات معلق كم غلظت شیافزا بای تندسی ماريب علت

 میار بار كروگرميم 01-31 یهاغلظت در ميكرون 01از 

 تربيش غلظت در و داشیهی شیافزا یكنواخت ريس مكعب

 تعاداد باروز دلياله با مكعاب میار بر كروگرميم 091 از

 درصاد 31. یابادتری مایافزایش محسوس ،تربيش موارد

 كروگارميم 131 ازتر كم لظتغ بای روزها در فو  موارد

 (.9شماره  )نمودار است داده رخ مكعب میر بر
 

 
 

 -یقلبی های بيمار مواردی تجمع تعداد انيم رابطه: 2شمارة نمودار 

 فواصل برابر در ميكرون 01تر از ذرات معلق كم به منیسبی عروق

 شهر بوشهر در مدل توسط غلظت

 

 
 

ی تندسای های بيمار مواردی تجمع تعداد انيم رابطه: 3شمارة نمودار 

 غلظات فواصال برابار در ميكرون 01تر از ذرات معلق كم به منیسب

 شهر بوشهر در مدل توسط
 

 بحث
عروقای نیایج نشان داد كه تعداد موارد مرگ قلبای 

ميكرون در بروز پایاه  01از تر كمذرات معلق  منیسب به

 در بوشهرندر  091در ی  صد هزار ندر، حدود  493برابر با 

افاازایش  3g/mμ 01باارآورد گردیااده اساات. بااه ازاء هاار 

ميكارون، ميازان خطار  01تار از غلظت ذرات معلق كام
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یاباد. شاایان درصاد افازایش می 8/0مرگ قلبی عروقی 

درصاد ماوارد مارگ قلبای در روزهاایی  31ذكر اسات 

 01از تار كمكاه غلظات ذرات معلاق  است شده برآورد

وز ننموده است. ایان مطالعاه تجا 3g/mμ 011ميكرون از 

)احیمال ایجاد عارضاه  ینسب خطری هاشاخصنشان داد 

در بمعيت در معرض نسبت به احیمال ایجاد عارضه در 

 )درصادی از پيامادهای منیسب بزء ،گروه غير در معرض(

 بهداشیی است كه مسیقيماً به آالینده مورد نظر نسبت داده

ها در موارد پياماد )تعداد منیسب موارد تعداد و شود(می

طی ی  سال است و بر اساس مطالعات اپيادميولوژی  

كه توساط ساازمان بهاانی بهداشات انجاام شاده اسات 

 باه محاسبه گردیده و مورد اسایداده قارار گرفیاه اسات(

 سااال در بوشااهر درميكاارون  01از تاار كمذرات معلااق 

 محاساابه 301 در نداار 0131 و 493 هیااپا بااروزدر  0931

  .است دهیگرد

 باه توباه باای تندسای هایبيمارموارد مرگ  تعداد

ذرات معلق  با تماس اثر دری نسب خطر وسط حد برآورد

 30 كه بوده ندر 943 ،0931 سال در ميكرون 01از تر كم

 بار كروگارميم 031 تر ازكم غلظت به مربوط آن درصد

 تعاداد در منیساب بازء بااالی ریمقااد. مكعب است میر

 زانيام باودن بااال ان ريبی تندسی هایبيمارموارد مرگ 

 اثارات ،ینسب خطر وبود با. است (ندر 498) ینسب خطر

 درغلظاات ميكاارون 01از تاار كمذرات معلااق  یبهداشاای

 عادم ليادله مكعاب با میار بار كروگرميم 11 از ترنيپائ

 انياب باه ،باشادیما صادر هااغلظت نیا با تيبمع تماس

 غلظات كاه اسات نبوده 0931 سال دری روز چيه  رید

 كروگارميم 11 ریاز باه ميكرون 01از تر كمذرات معلق 

 1 نماودار شاماره در كه گونه همان .مكعب برسد میر بر

 ازی ناش مرگی تجمع موارد تعداد ،است شده داده نشان

ذرات معلق  اب تماس به منیسبی عروق -یقلبی هایبيمار

 باه توباه باا ندر 037 ،سال ی  در ميكرون 01از تر كم

 ماوارد درصاد 41. است بودهی نسب باال خطر حد وردبرآ

 بار كروگارميم 091 تار ازكم غلظت بای روزها در فو 

 نیاا درصد 71  ریدی سو از. است داده مكعب رخ میر

ذرات  غلظاات كااه اساات داده رخیی روزهااا در ،تعااداد

 میار بار كروگارميم 911 ریاز ميكارون 01از تر كممعلق 

یاایج مطالعااه حاضاار، بااا توباه بااه ن .اسات مكعاب بااوده

ميكارون  01از تار كمميان ين غلظت ساليانه ذرات معلق 

برابار اسایانداردهای  01تار از در تمامی طول ساال بايش

و سازمان بهداشات بهاانی  آزادی هوا تيديكی ململی، 

 و هاابيماری ریسا  رفاین باشد و این امر سبب بااالمی

ت ناشای از در معارض قارار گارفین باا ذرا ميار و مرگ

 ،یاروپاائ شهر 13 در شده انجامی هایبررسشود. معلق می

ی ائيآساای كشااورها ازی تعااداد وی كااائیآمر شااهر 11

 باه مرباوطی بهداشی اثرات كه است قتيحق نیای ایگو

 ميكارون 01از تار كمذرات معلاق  با مدت كوتاه تماس

 حاال در و یافیاه توساعهی كشورها مخیلفی شهرها در

 میار بار كروگارميم 01 هاری ازا باه و است مشابه توسعه

 01از تر كمذرات معلق  روزانه غلظت در شیمكعب افزا

 .ابادییما شیافازا درصاد 3/1 مارگ خطار زانيم ميكرون،

 شیافازا مكعب باه میر بر كروگرميم 011 غلظت نیبنابر

 .(41-44)شااودیماا تربمااه روزانااه ماارگ دری درصااد 3

 0988ال مقایسه كار با مطالعه گودرزی و همكاران در س

نشاان داد كاه در اهااواز از كال ماارگ و ميرهاا در سااال 

نداار( بااه علاات ماارگ  301)معااادل درصااد  13/8، 0988

 19/3و  ميكارون 01از تر كمذرات معلق قلبی منیسب به 

ندر( به علت مرگ تندسای منیساب  0013)معادل درصد 

. بااال (10)باوده اسات ميكرون 01از تر كمذرات معلق به 

گيری شااده در مطالعااه محماادی و ناادازهبااودن مقااادیر ا

تواند به دليل غلظت همكاران نسبت به مطالعه حاضر می

در این شهر باشد.  ميكرون 01از تر كمذرات معلق  باالی

ای در تهااران در سااال گااودرزی و همكاااران در مطالعااه

ميكروگرم بر میر مكعب  01های باالی ، در غلظت0983

منیساب بازء  ميكارون 01از تار كمذرات معلاق غلظت 

و بارای  درصد 13/7های قلبی منیسب معادل برای مرگ

محاسابه  درصاد 97/8های تندسی منیساب معاادل مرگ

كه نسابت باه ماوارد محاسابه شاده در مطالعاه  (43)نمود

 .حاضر باالتر است
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 پژوهشی

Strukova  اثاارات در 1113و همكاااران در سااال ،

رات ذ باه ویا ه هاوا هاایمعرض قرار گرفین باا آالیناده

 3/1تار از ذرات معلاق كم و ميكارون 01تار از معلق كم

ميكارون را باار سااالمیی در اكاراین مااورد ارزیااابی قاارار 

مورد مرگ باوده كاه  43111دادند كه نیيجه آن تخمين 

های قلبی تندسی و مورد مرگ آن در اثر بيماری 17111

 .(43)سرطان ریه بوده است

علات  درصاد باه 8/0در بوشاهر،  حاضار قيتحق در

درصد به علت مارگ تندسای منیساب  0/1مرگ قلبی و 

 بااودن باود. پاایين ميكاارون 01از تار كمذرات معلاق باه 

 نيان يام ليدل به تواندیمدر مطالعه حاضر  مرگ درصد

ذرات معلاق  پاایين غلظات باای روزهاا تداوم یا ترپایين

گيااری از در صااورت بهره .باشااد ميكاارون 01از تاار كم

های ميزان آالینده و اسیداده از رو های كاهش سناریو

كاهش انیشار ذرات معلاق مانناد ماالچ پاشای در كشاور 

عرا  و ایران و كاهش انیشار از منابع عمده انیشار ذرات 

توان ميزان بروز اثرات بهداشایی ایان در شهر بوشهر، می

حاد وساط( باه  ینساب خطارآالینده را از وضع موبود )

د پایين( ت يير داده و در ح ینسب خطرتر )وضعيت مناسب

نیيجه از ميزان اثرات نامطلوب این آالینده كاست. اما در 

صورت رعایت نكردن موارد فو  )كاهش انیشار ذرات( 

حد باال( سو  پيدا  ینسب خطرتواند به سمت )شرایط می

تر مرگ تواند سبب بروز موارد بيشكرده كه این امر می

روی انسان ایان آالیناده و مير و سایر اثرات بهداشیی بر 

هاای اطالعااتی و نباود می سدانه به دليل نبود بان  شود.

های مورد نياز، در ایان مطالعاه از مقاادیر مقادیر شاخص

 محاسبه شده سازمان بهانی بهداشت )خاورميانه( اسایداده

اثارات بهداشایی شد. لذا بهات بارآورد واقعای مقاادیر 

، باروز پایاه و خطار نسابی هایهای هوا )شاخصآالینده

 گيرشناسی نياز است.های همهبه مطالعه (بزء منیسب
 

 سپاسگزاري
دانشا اه علاوم از معاونت توسعه پ وهش و فناوری 

بهات تاامين هزیناه ایاان  پزشاكی بنادی شااپور اهاواز

  شود.مطالعه قدردانی می
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