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چکیده
در چند دهه گذشته آ لودگی هوا به عنوان یک مشکل اساسی ،سالمتی افراد را تحت تاثیر قرار داده
است .آلودگی هوا از مهمترین مشکالت زیستمحیطی کالنشهرهای ایران بهخصوص شهر اهواز
است .هدف از مقاله پیش رو بررسی تأثیر آلودگی هوا بر اختالل در سالمتی برمبنای تحلیل ثانویه
دادههای زیست م حیطی و بیمارستانی در شهر اهواز در طول سال  7930است .نتایج نشان داد که
شاخص های آلودگی هوا و اختالل در سالمتی ،به لحاظ زمانی ،در فصل زمستان بیشتر است .بیشترین
دالیل مراجعه به بیمارستان به ترتیب بیماریهای قلبی و عروقی ،سرطان ،گوارش ،تنفسی ،پوستی و
عفونی بوده است .نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که  ۳0درصد تغییرات اختالل در سالمتی شهر
اهواز ناشی از تأثیرات  75آالینده مورد بررسی است .در این میان ،آالیندههای ذرات معلق کوچکتر از
 1/0میکرون ،ذرات معلق کوچکتر از  75میکرون ،مونوکسیدکربن ،و نیتریک اکسید به ترتیب
بیشترین اثرات را بر اختالل در سالمتی گذاشتهاند .عالوه بر این ،نتایج نشان داد سن و جنس نیز به
شدت با اختالل در سالمتی ناشی از آلودگی هوا همبستگی دارند .بدین ترتیب ،کاهش اختالل در
سالمتی نیازمند سیاستگذاری و اجرای برنامههای موثر در جهت کاهش آالیندهها است.
واژگان کلیدی :آلودگی هوا ،اختالل در سالمتی ،آالیندههای هوا ،شاخص کیفیت هوا ،محیطزیست،
شهر اهواز.
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مقدمه و بیان مسئله
یکی از مسائلی که در قرن حاضر به شدت مورد توجه قرارگرفته و زندگی افراد را تحت تأثیر
قرار داده مسئله آلودگی هوا است .آلودگی هوا به عنوان حضور یک یا چند و یا مخلوطی از
آلودهکننده های مختلف در هوای آزاد به آن اندازه تداوم که برای انسان مضر بوده و یا موجب
زیان رساندن به حیوانات ،گیاهان و اموال گردد ،تعریف میشود .از کمبودهای این تعریف این
است که به مسئله ایجاد اختالل در زندگی روزمره و اختالل در سالمتی 7اشاره نکرده است
(غیاثالدین .)79۱1 ،در طی گذار اپیدمیولوژی کوتاهمدت و بلندمدت شاهد ظهور اثرات
معکوس و مضر ذرات معلق بر روی سالمتی ،افزایش مرگومیر ،بیماریهای تنفسی و قلبی -
عروقی خواهیم بود .با روند رو به افزایش شهرنشینی و افزایش بیشازحد جمعیت شهرها و
همچنین افزایش آالیندههای جوی به خاطر استفاده بیشازحد از کارخانهها ،مواد شیمیایی،
اتومبیلها (لشکری و ظفری ،79۳۳ ،بختیاری ارگس ،)7931 ،ایجاد سدهای کارشناسی نشده،
تبدیل زمینهای کشاورزی به شورهزارها ،از بین بردن پوشش گیاهی (رشنو  ،)79۳۳آلودگی
نفتی و گازی (جعفرزاده ،)79۳۱ ،تغییر اقلیم (فالح و همکاران7939 ،و عزیزی و میری و نبوی،
 ،)7937باال بودن مصرف سوختهای فسیلی بیکیفیت در استان خوزستان باعث شده تا این
استان در حالت ناسالم خود به سر برد .این وضعیت پیامدهای فراوانی را در پی داشته است؛ از
خستگی مزمن و بیحالی گرفته تا سردرد و تهوع و اضطراب و فشار روانی و مهمتر از همه
مرگومیراست؛ اما با این اوصاف آلودگی هوا پیامدهای گسترده اجتماعی ،اقتصادی و جانی
فراوانی را در پی دارد.
یافتههای سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که آلودگی هوا مهمترین خطرات محیطی را
بر سالمتی دارد؛ انتظار میرود ساالنه  1میلیون مرگ زودرس به دلیل آلودگی هوا در سراسر
جهان رخ دهد؛ اما در سال  157۱به  9/1میلیون نفر نیز رسیده بود .با کاهش  15تا 15
میکروگرم بر مترمکعب ذرات معلق آالینده (آالینده ذرات معلق کوچکتر از  75میکرون،)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Morbidity
2 PM10
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مرگومیر ناشی از آلودگی هوا تا  70درصد کمتر میشود (سازمان بهداشت جهانی.)79۳3 ،
عالوه بر این ،از هر  05بیمار قلبی که در بیمارستانهای لندن تحت مداوا قرار میگیرند یک
مورد ناشی از آلودگی هواست (بیگدلی.)79۳5 ،
بانک جهانی در گزارشی در سال  1550خسارت سالمتی ناشی از آلودگی هوا در اثر ذرات
معلق در شهرهای بزرگ ایران برای سال  1551را بررسی کرده است .در این گزارش عمدتا آثار
ذرات کوچکتر از  75میکرون و ذرات کوچکتر از  1/0میکرون بر سالمتی را با استفاده از توابع
واکنش 7در نظر گرفته و برای برآورد تعداد مرگ ومیر یا موارد بیماری مرتبط با ذرات معلق از
شاخصی به نام «سالهای زندگی ناتوانی تعدیل شده یا سالهای زندگی از دست داده شده»1
استفاده نموده است؛ کل تعداد  DALYsاز دست رفته (ترکیب مرگ ومیر و آثار بیماری) حدود
 737555مورد در سال  1551تخمین زده شده است؛ بنابراین هزینه ساالنه  DALYsاز دست
رفته ناشی از آلودگی هوا در حدود  995میلیون تا  1میلیارد دالر است .کل هزینه ساالنه درمان
پزشکی از طریق رویکرد هزینه بیماری  ۱۳17055دالر و کل هزینه ساالنه زمان از دست رفته
برای بیماری نیز  73۱7۱755دالر برآورد شده است.
بر اساس آمارهای موجود ،آلودگی هوای ایران ساالنه بالغ بر  ۳میلیارد دالر خسارت
اقتصادی به بار میآورد؛ که از این مقدار 7/0میلیارد دالر تنها مربوط به ذرات معلق در هوا است.
افزایش  95درصدی بیماریها تنها بخشی از آمارهای تأسفآور مخاطرات بهداشتی است.
آمارهای مراجعه به اورژانسهای شهری بر اثر افزایش فشارخون و حمالت قلبی در روزهای
ناسالم به طور معناداری افزایشیافته است (حسینی .)7935 ،گزارش جهانی سالمت)157۱(9
حاکی از آن است که ذرات آالینده هوا (ذراتی ،آنقدر کوچک که امکان ورود به ریه را دارند)،
عامل مهم بیماریهای تنفسی هستند و رابطه ناگسستنی با سایر موارد و مرگومیر ناشی از
مشکالت قلبی و ریوی دارند .در همین راستا تحقیقات سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Reaction Functions
2 DALYs
3 World Health Report
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7/۱میلیارد نفر از شهرنشینان سراسر جهان هوایی تنفس میکنند که آلودگی آن از حد استاندارد
فراتر بوده و ناسالم است (پوریا نژاد .)۳1-۳۳ :79۳۱
موقعیت جغرافیای منطقه مورد مطالعه (اهواز) به خاطر همسایگی با عراق و همچنین وجود
دشتها و تاالبهای موجود در خود این منطقه ،نقش عوامل طبیعی را در ایجاد آلودگیهوا نمایان
مینماید .عالوه بر این ،پیشرفت صنایع و فناوری توسعه شهرها ،ازدیاد و تراکم جمعیت ،افزایش
وسایل نقلیه موتوری ،ازدیاد مصرف سوختهای فسیلی ،وجود چاههای نفت و گاز اطراف منطقه
مورد مطالعه و در نهایت عدم مدیریت مناسب ،اهواز را به یکی از کالنشهرهای با ضریب باالی
آلودگیهوا تبدیل کرده است .لذا یکی از مهمترین منشأ تولید ریز گردها در خوزستان منابع محلی
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است .یعنی با وجود صنایع و شرکتهای نفتی و مناطق نفتخیز ،عالوه بر گازها ،ذرات از
مهمترین آالیندهها در خوزستان میباشند .با افزایش میزان آلودگی ،بیماریهای غیرواگیردار
همچون بیماریهای دستگاه تنفسی ،بیماریهای دستگاه گوارش ،بیماریهای سیستم عصبی،
سرطانها و تومورها ،بیماریهای قلبی و عروقی رو به افزایش مینهد .در سال  7930بیماریهای
قلبی و عروقی با فراوانی  317نفر ،فشارخون با فراوانی  07۳نفر ،دیابت با فراوانی  ۱۱9نفر،
سرطانها با فراوانی  ۱70نفر ،بیماریهای تنفسی با فراوانی  9۱0نفر ،بیماری ریوی با فراوانی 95۱
نفر ،کهولت سن با  735نفر ،بیماری گوارشی با 7۳و مسمومیتها با فراوانی  71نفر به ترتیب
بیشترین اثر را در مرگومیر شهر اهواز داشتهاند (صادقی .)7931 ،به همین دلیل ،آلودگی هوا به
عنوان یکی از مهمترین مشکالت کالنشهر اهواز شناخته میشود؛ که با توجه به آثار زیانبار آن،
شناخت عوامل مؤثر بر آن میتواند گامی بلند در کاهش مستمر آن باشد (بازگیر و همکاران،
793۱و احمدی و اهلل آبادی 7935 ،و علیخانی.)79۳۱ ،
با توجه به مسئله آلودگی هوا و اثرات و پیامدهایی آن بر سالمت مردم در شهر اهواز ،این
مقاله تالش خواهد کرد تا به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که آیا آلودگی هوا موجب افزایش
اختالل در سالمتی میشود؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Local Resources
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پیشینه پژوهش
کاو و همکاران )1553( 7در چین در طول سالهای  7333تا  1555به روش مطالعه کوهورتی و
با استفاده از مدل مخاطره متناسب که بر روی  153۱1مرد و زن میان سال انجام گرفته است .به
نتایج بسیار ارزشمندی دست یافته اند .از جمله این نتایج :ارتباط معنادار بین میزان آلودگی هوا و
مرگ ومیر ناشی از بیماریهای قلبی و تنفسی ناشی از سرطان ریه ،است .همچنین هر 7ug/m3
تغییر در ذرات معلق ،دی اکسید گوگرد 1و دی اکسید نیتروژن 9به ترتیب با افزایش  5/3و  9/1و
 1/9درصدی در خطر مرگ ومیر قلبی و عروقی همراه است .بیگدلی ( )79۳5در تحقیق خود
تحت عنوان «تاثیر اقلیم و آلودگی هوا تهران بر بیماری سکته قلبی دوره  »733۱-7335به
بررسی تاثیر آلودگی هوا بر روی مرگ ومیر با تاکید برسکته قلبی میپردازد؛ نتایج تحقیق وی
نیز این رابطه را بخوبی تایید میکند .همچنین وی نشان داد که در سنین کودکی و بزرگسالی
بیشترین سکته قلبی در مواجهه با آلودگی هوا رخ میدهد این در حالی است که سایر سنین از
این نوع بیماری در امان نیستند .بیشترین تعداد مراجعهکنندگان مربوط به بیماری قلبی در
فصل های تابستان و زمستان رخ داده است و در نهایت هرجا که با افزایش مراجعه به بیمارستان
مواجهه هستیم میزان برخی از عاملهای آلودگی هوا به ویژه مونواکسید کربن ۱و دی اکسید
نیتروژن و دی اکسید گوگرد به میزان قابل مالحظهای افزایش داشته است .ندافی و همکاران
( ،)7937نشان دادند در روزهایی که آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق باال بوده است موارد
پذیرش افرادی که دچار مشکالت قلبی -عروقی و تنفسی بودهاند ،افزایش یافته است.
جدول ( )7به مرور مطالعات داخلی و خارجی انجامگرفته در ارتباط با موضوع تحقیق به
صورت مختصر پرداخته است .از مهمترین مطالعات صورت گرفته میتوان به جنیدی جعفری و
همکاران ( )1553فاتور و همکاران )1577( 0و کای هیانکیم و احسان الکبیر و شامین کبیر
( )157۱اشاره کرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cao et al
2 So2
3 No2
4 Co
5 Elena Fattore and et al.
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جدول  .1م العات انجام گرفته مرتبط با موضوع مورد بررسی
نویسنده یا

سال

نویسندگان
عزیزی و
قنبری
محمدی کلهر
و همکاران
مرشدی و
میرزایی
جنیدی جعفری
و همکاران

روش
تحقیق

79۳۳

پیمایش

7937

پیمایش

1577

پیمایش

155۱

پیمایش

793۱

پیمایش

155۳

پانلی

موضوع
عناصر و ترکیبات آالیندههای
موجود در هوای تهران

نتایج کلیدی
تاکید بر آلودگی هوا رابطه بین این
عناصر تشکیلدهنده آلودگی هوا را با
برخی از بیماریها بیان کرده است.

تعیین ارتباط بین عوارض

بطور کلی آالیندههای  COو  SO2دارای

قلبی و عروقی و تنفسی حاد

اثر معنادری بر روی سالمت افراد ساکن

با افزایش آالیندههای هوا

شهر کرج بودهاند

مراجعات بیماران به

بین گرد وغبار ،میزان بیماریهای تنفسی،

اورژانسهای بیمارستانی با

تغییرات آب و هوا و فصول مختلف سال

تغییر آالینده هوا

ارتباط معنی داری وجود دارد.

مراجعات بیماران به

تماس طوالنی مدت با آالینده

PM10

اورژانسهای بیمارستانی با

منجر به کاهش قابل توجه در امید

تغییر آالینده هوا

زندگی افراد جامعه میشود.
سطح موجود ازن و دی اکسید گوگرد در
هوای کرمان منجر به افزایش مراجعات

رضایی و
همکاران

بررسی رشد اقتصدی 1۳
کشور جهان

بیماران تنفسی به بیمارستانها شده است.
در زمانی که رشد جمعیت پایین تر از
رشد جمعیت در سن فعالیت باشد ،سطح
آلودگی هوا و به نسبت آن بیماریهای
تنفسی نیز افزایش خواهند یافت.
از تاثیر تغییرات آلودگی هوا بر سالمت
انسان ،قبل و بعد از سال  155۱دریافت

وانگ و کان

1

تاثیر آلودگی هوا بر سالمت
انسان در چین

که کشش مرگ ومیر نسبت به آلودگی
هوا پس از سال  155۱نسبت به قبل از
آن  57599درصد افزایش داشت که به
معنی افزایش احتمال مرگ ناشی از
آلودگی هوا است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Wong &Kanh
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ادامه جدول  .1م العات انجام گرفته مرتبط با موضوع مورد بررسی
نویسنده یا

سال

نویسندگان

روش
تحقیق

نتایج کلیدی

موضوع

آالیندههای  pm2.5,pm10و ازن و دی
اکسید نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفته
فاتور و
همکاران

1

1577

پانلی

1571

پانلی

خطرات سالمت انسانی در
ارتباط باکیفیت هوا در ایتالیا

است .که در کوتاه مدت

pm2.5

بیشترین اثر را بر سالمت شهروندان
ایتالیایی داشته است .ازن سطحی و دی
اکسید نیتروژن نیز باعث افزایش
سالهای زندگی از دست رفته میگردد.

بررسی اثر آلودگی هوا بر

سوسا 2و
همکاران

روی ابتالء به بیمارهای
تنفسی در پرتغال

ارتباط بین میزان بستری شدن مبتال به
آسم و ذرات آلودهکننده هوا بود که این
ارتباط در روزهای با آلودگی بیشتر هوا
تقویت میشود.
آلودگی هوا تأثیر جدی بر سالمت انسان

عادل قرآنی و
همکاران

3

157۱

فرا
تحلیل

تأثیر آلودگی هوا بر سالمت
انسان و اقداماتی عملی برای
پیشگیری در ایران

و محیطزیست دارد .آلودگی هوا را به
عنوان مهمترین عامل خطر محیطی در
بروز بیماری میداند که بر بیماریهای
تنفسی ،قلبی و عروقی ،پوستی و سرطان
تأثیر دارد.
آالینده  pmیا ذرات معلق در هوا سبب

کی هیون کیم ،
احسانالکبیر و
شامین کبیر

۴

157۱

فرا

تأثیر ذرات موجود در هوا بر

افزایش بیماری و کاهش امید زندگی

تحلیل

سالمت انسان

میگردد .اندازه ذرات با پتانسیل ایجاد
بیماری مرتبط است.
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Fattore and et al
Sousa
Adel Ghorani and etal
Ki-HyunKim, EhsanulKabir & ShaminKabir

1
2
3
4
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ادامه جدول  .1م العات انجام گرفته مرتبط با موضوع مورد بررسی
نویسنده یا
نویسندگان
یو فی ژنگ و
همکاران

1

سال

روش
تحقیق

157۱

پانلی

157۳

پانلی

موضوع
تأثیر  pm2.5بر سیستم تنفسی
انسان

نتایج کلیدی
 Pm2.5باعث تخریب و فرسایش
آلوئوالر میگردد که باعث بینظمی در
عملکرد ریه میشود.
رشد جمعیت باعث برهم خوردن تعادل

صادقی

رشد جمعیت و پیامدهای

اقتصادی و الودگیهای زیست محیطی

اقتصادی آن

میشود که خود سالمت انسانها را
تهدید میکند.

پژوهشهایی که به بحث آلودگی هوا و پیامدهای آن پرداختهاند ،دارای کاستیها و خالهایی
میباشند .برای مثال ،مطالعات قبلی پیامدهای اختالل در سالمتی ناشی از آلودگی هوا را فقط
در ارتباط با نوع خاصی از بیماری بررسی کردهاند؛ اما در تحقیق حاضر اثر هر یک از آالیندهها
بر روی شاخص اختالل در سالمتی را مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبانی نظری
در این تحقیق برای بیان رابطه نظری بین آلودگی هوا با اختالل در سالمتی از چهار نظریه گذار
اپیدمیولوژیک ،نظریه زیستمحیطی کوزنتس ،نظریه اختالل در سالمتی و نظریه خود مراقبتی
استفاده شده است .نظریه گذار اپیدمیولوژیک 1به بحث تغییر علل مرگومیر و بیماریها
میپردازد و نشان میدهد که اختالل در سالمت از علل مرتبط با بیماریهای واگیردار به علل
مرتبط با بیماریهای غیرواگیردار ،یعنی بیماریهای قلبی و عروقی ،سرطانها ،پوستی ،تنفسی،
گوارش و عفونی تغییر شکل دادهاند (میرزایی79۳5 ،؛ یاوری ،عبدی و محرابی79۳1 ،؛ امانی،
کاظم نژاد و حبیبی79۳۳ ،؛ عباسی شوازی و همکاران)1550 ،؛ از آنجایی که علل ذکر شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Yu-Fei Xing and et al
2 Epidemiological Transition Theory
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بهشدت از آلودگی هوا تاثیر میپذیرند ،میتوان شاهد ارتباط تنگاتنگ بین گذار اپیدمیولوژیک و
آلودگی هوا بود .عمران )7317( 7اولین کسی بود که به این گذار اشاره کرد و این گذار را به سه
دوره تقسیم نمود :دوره اول :دوره قبل از انتقال است که علت فوت عمدتا بیماریهای عفونی-
اپیدمیک همچون طاعون و قحطی 1است .در این دوره که مصادف با دوره اول انتقال جمعیتی
است هم مرگ ومیر و هم باروری نوسان باالی دارند ،امید زندگی بین  15تا  ۱5سال در تغییر
است .دوره دوم :مرحله انتقال و افول بیماریهای همه گیر است .علل فوت بیماریهای عفونی
و غیراپیدمیک مانند سینه پهلو ،برونشیت ،سل ،و التهاب روده غلبه دارند .در این دوره کاهش
مرگ ومیر روندی تصاعدی دارد و امید زندگی به  95تا  05سال افزایش مییابد .دوره سوم:
دوره بعد از انتقال؛ دورهای که بیماریهای توانکاه 9و ساخته دست بشر ،مانند بیماریهای
درونزا و بیماریهای مزمن سنین سالخوردگی غلبه دارند .در این دوره کاهش مرگ ومیر
همچنان ادامه دارد و سرانجام در سطوح پایین به ثبات میرسد (رابین 1559 ،و میرزایی.)79۳۱ ،
در سال  7337اقتصاددانان رابطه متقارنی را بین تغییرات درآمد و کیفیت محیط زیست
یافتهاند که این رابطه به نام منحنی زیست محیطی کوزنتس ۱معروف شد .این نظریه مطرح
میکند که در مسیر توسعه یک منطقه با افزایش درآمد سرانه ناشی از فرآوردههای نفتی و گازی،
آلودگیهای زیستمحیطی افزایش پیدا میکنند .ذکر این نکته الزامی است که در خالل این
نظریه توضیح داده می شود که بعد از رسیدن به توسعه و درآمد سرانه باال ،به دلیل افزایش
بودجه و فناوریهای جدید قسمتی از این آلودگی زیستمحیطی کاهش پیدا میکند (گروسمن
و کروئگر 7337 ،0و  7330؛ شفیق و بندیو پادیاد 7331 ، ۱؛ هولتز -ایکن و سلدن7330 ،1؛
سگوپتا733۱ ،۳؛ هیرینگ ،موالتو و بولت 1557 3؛ پژویان.)79۳۱ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Omran
2 Plague and famine
3 Degenerative
4 Environmental Kuzents Curve
5 Grossman and Krueger
6 Shafik, Bandyopadhyay
7 Holtz-Eakin and Sel
8 Sengupta
9 Heerink, Mulatu and Bullet
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انتقال مرگ ومیر و درنتیجه انتقال اپیدمیولوژیک و تغییر و تحوالتی که در علل مرگ ومیر
حاصل شده است ،ابعاد جدید و پیچیدهای به مقوله اختالل در سالمتی در زمان معاصر داده
است .از نظریهپردازان معروف این تئوری میتوان به مورای و چن 7اشاره کرد؛ که اختالل در
سالمتی را ،اوصاف و نشانههایی که به بیماری مربوط میشوند-بیماری ،ناتوانی ،معلولیت-
تعریف میکنند( .میرزایی )79۳۱ ،در همین راستا نرث روپ )73۳۱( 1به مسایل مرتبط با
آمارهای گزارش شده ،در مورد اختالل در سالمتی و علل مرگ و میر اشاره میکند؛ یکی از
اساسیترین محورهای تشخیص اختالل در سالمتی را استفاده از دادههای موجود در کلینیکها
و بیمارستانها میداند؛ و با استفاده از این آمارها میتوان شاخصی به اسم شاخص اختالل در
سالمتی را به وجود آورد که میتوان ویژگی استفادهکنندگان از خدمات بهداشتی و همچنین
علت اختالل در سالمتی را مورد بررسی قرار داد؛ او همچنین علل فقر و محیط زندگی آلوده و
غیربهداشتی را علت اساسی اختالل در سالمتی میداند .نرث روپ همچنین اشاره میکند که
اختالل در سالمتی بسیار متداول تر از مرگ و میر است و حساسیت آن نسبت به تغییرات
محیطی و نیز دسترسی به خدمات بهداشتی بیشتر است.
خود مراقبتی ،به منزله یکی از رفتارهای ارتقا دهنده سالمتی شناخته میشود .رفتارهای
ارتقا دهنده سالمت طبق نظریه پندار 9عبارت اند از هر گونه اقدامی که برای افزایش و
نگهداری سطح سالمتی و خود شکوفایی فرد یا گروه صورت میگیرد( .غفاری.)79۳1 ،
مراقبت از خود بر حفظ سالمتی انسان ها در سه حیطه جسمانی ،روانی و اجتماعی متمرکز
می شود و هدف از آن ،فعالیت هایی است که افراد برای حفظ تندرستی و سالمتی خود انجام
می دهند (صاحب الزمانی و همکاران .) 79۳۳ ،رعایت رفتارهای ارتقا دهن ده سالمت ،از عوامل
مهم در افزایش امید زندگی در سال های اخیر بوده که در از بین رفتن بیمارهای واگیردار نیز
نقش اساسی داشته اند .توماس مک کئون) 7313( ۱در این زمینه اشاره دارد به مواردی که از ده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Murray & Chen
2 Northrap
3 Pender
4 Mc Keown

تأثیر آلودگی هوا بر اختالل در سالمتی شهر اهواز در سال 19 9911

هزار سال پیش از زمان اولین انقالب کشاورزی ،باعث سلطه بیماریهای عفونی میشدند .این
عوامل عبارت اند از ،غذای ناکافی و خطرات محیطی؛ و آنچه باعث تضعیف این بیماریها در
دوران انقالب های مدرن کشاورزی و صنعتی می شد ،همانا بهبود تغذیه ،بهداشت بیشتر ،خود
مراقبتی یا رفتار های پیشگیرانه بوده (کورتیس .) 79۳0 ،7نباید فراموش کرد که امروزه عالوه
برعوامل فوق زندگی در بستر شهرهای آلوده به شدت سالمت انسانها را به خطر میاندازد .این
تحقیق به دلیل استفاده از داده های ثانویه تنها بر بعد جسمانی سالمت که تحت تاثیر آلودگی
هوا است تاکید می کند اما مسیر را برای تحقیقاتی که بر سبک زندگی سالمت محور تاکید
دارند باز می داند و تاکید می کند که سنجش ترکیبی این متغیر های اثرگذار بر سالمت بهترین
رویکرد ممکن است که در حال حاضر در ایران به دلیل ضعف ساختاری داده های موجود به
ویژه در سطح کالن ،امکانپذیر نیست.

روش و دادههای تحقیق
تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع تحلیلی -کاربردی است؛ که نتایج آن قابلیت بهکارگیری در
سازمانها ،شرکتها و نهادهای مرتبط با محیطزیست و وزارت بهداشت را دارد .مطالعه حاضر
محدود به منطقه جغرافیایی شهر اهواز است .طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (،)1579
ایران هشتمین کشوره آلوده دنیا از نظر آلودگی هواست .در این گزارش ،اهواز از نظر وجود
ذرات معلق در هوا آلودهترین شهر دنیا معرفی شده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افرادی است که در منطقه مورد نظر یعنی شهر
اهواز زندگی میکنند؛ و در طول یکسال گذشته به دلیل عوارض ناشی از آلودگی هوا دچار
اختالل در سالمتی شده؛ یا به بیمارستانهای (آموزشی ) شهر اهواز مراجعه کردهاند .از لحاظ
زمانی این تحقیق یک سال کامل یعنی از ابتدای سال  7930تا انتهای سال  7930را مورد مطالعه
قرار داده است .در ارتباط با اختالل در سالمتی ،نمونه آماری این تحقیق شامل تمام افرادی است
که طی سال  7930بنابر هریک از دالیل مرتبط با آلودگی هوا در بیمارستانهای آموزشی شهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Curtis

 11نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال پانزدهم ،شماره بیستم و نهم ،بهار و تابستان 9911

اهواز بستری شدهاند؛ است .در نتیجه دادهها نیز در سطح فردی در دسترس بوده و مورد تحلیل
قرار گرفتهاند.

شکل .1شعاع عملکردی بیمارستانهای شهر اهواز (منبع :جاللی و حری؛ )793۱

اطالعات پژوهش حاضر از نوع داده های ثانویه است؛ داده های مورد استفاده به صورت
روزانه به مدت یکسال ثبت می شوند که عمدتاً اطالعات بیماریها از بیمارستانها و اطالعات
آالینده های محیطی از سازمان محیط زیست شهر اهواز دریافت می شوند .باید افزود که
دادههای اختال ل در سالمت توسط فرم های مخصوص بیمارستانی و برای هر شخص
مراجعه کننده با تمام اطالعات مورد نیاز یعنی روز مراجعه به بیمارستان ،علت مراجعه ،سن و
جنس در دسترس قرار گرفته است .مطابق شکل( )7از مجموع  11بیمارستان شهر اهواز
داده های پنج بیمارستان آموزشی یعنی؛ بیمار ستان امام خمینی ،بیمارستان گلستان ،بیمارستان
بقایی ،بیمارستان رازی و بیمارستان شفا مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته است .دادههای
آلودگی هوا نیز به صورت روزانه در دسترس قرار گرفت که بعد از اعتبارسنجی و طبقهبندی
مورد استفاده نهایی قرار گرفته است.
دادههای آلودگی هوا برای سه ایستگاه سنجش غلظت آالیندهها شامل؛ اداره کل ،نادری و
عین دو ،در دسترس قرار گرفت و به وسیله ترکیب این سه مجموعه میتوان به مجموعه

تأثیر آلودگی هوا بر اختالل در سالمتی شهر اهواز در سال 19 9911

داده های با برازش کافی دست یافت که الگویی درست از وضعیت آلودگی هوای شهر اهواز با
در نظر گرفتن پوشش جغرافیایی بدست میدهد .باید اشاره کرد که هر ایستگاه در روز بین  1تا
 7۱داده را از هر آالینده گزارش میکند .در مرحله اول به وسیله میانگین گیری (روش استاندارد
مورد استفاده در سازمان محیط زیست) گزارش روزانه هر آالینده برای هر ایستگاه ارائه گردید
و در مرحله بعد با میانگین گیری از سه ایستگاه به عددی با برازش باال از سطح غظت آالیندهها
در کل محیط شهر اهواز دست پیدا کردهایم .در ادامه دادههای بیمارستانی که سطح خوبی از
توزیع برابر را در حوزههای شهری دارد به تفکیک علت و روز مراجعه مورد استفاده قرار گرفت
تا بتوان بصورت روزانه تاثیر آلودگی هوا را بر نوسانات شاخص اختالل در سالمت مورد
سنجش قرار داد.
دادههای جمعآوری شده در نرم افزار اکسل 7مرتب و دستهبندی گردید و برای تحلیل آن از
نرمافزار استیتا 7۱1.استفاده گردید .در نهایت با استفاده از آزمونهای تحلیل رگرسیون چندگانه
به تجزیه و دادهها خواهیم پرداخت.
متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق به ترتیب شامل شاخص کیفیت هوا و اختالل در سالمتی
میباشند .شاخص کیفیت هوا ابزار کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا ،نحوه اثر آلودگی هوا بر
سالمت و روشهای محافظتی در برابر آلودگی هوا است .شاخص کیفیت هوا برای پنج آالینده
اصلی هوا یعنی ذرات معلق ،دی اکسید نیتروژن ،ازن سطح زمین ،مونوکسید کربن و دی اکسید
گوگرد محاسبه میشود؛ به شیوه زیر محاسبه میگردد.

در این رابطه:
 =Ipشاخص کیفیت هوا برای آالینده  pاست.
 =Cpغلظت اندازهگیری شده برای آالینده  pاست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Excel
2 STATA.16
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 =BPHiنقطه شکستی که بزرگتر یا مساوی Cpاست.
 =BPLoنقطه شکستی که کوچکتر یا مساوی Cpاست.
 =IHiمقدار شاخص کیفیت هوا منطبق با BPHiاست.
 =ILoمقدار شاخص کیفیت هوا منطبق با BPLoاست.
با این وجود این تحقیق به دنبال بررسی اثر سایر آالیندهها نیز هست به همین دلیل سایر
آالیندهها را مورد بررسی دقیق قرار میدهد و تنها به شاخص کیفیت هوا ( )AQIاکتفا نمیکند.
بعد از اینکه دادههای مربوط به هر آالینده به صورت روزانه ثبت گردید ،به وسیله فرمول
مذکور و با استفاده از اعداد مربوط به نقطه شکست و میزان غلظت آن آالینده ،شاخص کیفیت
هوا را محاسبه خواهیم نمود (ندافی و همکاران .)7939 ،شاخص اختالل در سالمتی ،به عنوان
متغیر وابسته تحقیق ،به شیوه زیر ساخته شده است:
(بیماریهای عفونی  +پوستی  +تنفسی  +گوارشی  +سرطانها  +بیماری قلبی و

عروقی) =∑ ω0شاخص اختالل در سالمتی
که در آن از∑ صفر تا باالترین سن( )ωهر یک از بیماریها استفاده شد و با جمع کل علل
به شاخص اختالل در سالمت در هر روز دست خواهیم یافت .از نقدهای وارده به این شاخص
که نویسندگان نیز به آن آگاهند عدم توجه به بیماریهای روانی و اجتماعی مرتبط با آلودگی
هوا است که توان سنجش آن در این تحقیق و به وسیله این شاخص ممکن نیست.

یافتهها
 -1توصیف وضعیت آلودگی هوا و اختالل در سالمتی
براساس جدول ( )1میتوان اطالعات کلی دادهها را که به صورت روزانه گزارش شده است
مالحظه کرد؛ از مهمترین این آمارهها میتوان به میانگین ،انحراف استاندارد و کرانه پایین و باال
اشاره کرد .ده ردیف اول شامل متغیرهای تشکیل دهنده آلودگی هوا است و شش ستون دیگر
اطالعات کلی مراجعه به بیمارستان را نشان میدهد که به وسیله آنها شاخص اختالل در سالمت
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ساخته میشود .بطور میانگین  ۱1نفر در روز به دلیل بیماریهای قلبی و عروقی به بیمارستان
مراجعه میکنند که در مقایسه با بیماریهای مرتبط با سرطان ،گوارش ،تنفسی ،پوستی و عفونی
از تعداد بیشتری برخوردار است.
جدول  :2توصیف متغیرهای پژوهش
انحراف

کرانه

کرانه

استاندارد

پایین

باال

ازن سطحی ()O3

9۱0

71/۱0

3/10

5/9

0۳799

اکسید نیتریک ()NO

9۱0

77/03

۳/۱9

7/0

۱۳/۳9

دی اکسید نیتروژن ()NO2

9۱0

7۳/19

1/39

1/۱

09

دی اکسیدهای ازت ()Nox

9۱0

95/۱7

70/11

75

7۱7

دی اکسید گوگرد ()SO2

9۱0

15/91

1/۳1

1

۱0

منواکسید کربن ()CO

9۱0

7/01

5/11

11

۱/7۱

9۱0

0۱/15

97/30

7۱

11۱

9۱0

7۱1/7۳

5/79

۱9

9۱1

بنزن ()BEN

9۱0

5/13

5/59

5/5۳

5/۳0

تولوئن ()TOLL

9۱0

5/5۱7

15/1۱

5/57

5/7۳

قلبی و عروقی

9۱0

۱1/۱

15/1۱

71

7۳۱

سرطان

9۱0

17/0

3/۱1

5

0۳

گوارش

9۱0

71/1۳

1/۱9

7

۱7

تنفسی

9۱0

1/15

9/13

5

17

پوستی

9۱0

1/۳3

1/0۱

5

70

عفونی

9۱0

1/1۳

7/11

5

75

متغیرها

ذرات معلق کوچکتر از  1/0میکرون
()PM2.5
ذرات معلق کوچکتر از  75میکرون
()PM10

مشاهده
(روز)

میانگین

جدول ( ،)9شاخص کیفیت هوا ،میزان گرد و غبار در ایستگاههای سـنجش آلـودگی هـوای
شهرستان اهواز-سال  7930را نشان میدهد؛ همانگونه که مشاهده میشود ،فروردین بـا داشـتن
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چهار روز پاک و  10روز سالم پاکترین ماه هست؛ در حالی کـه مهـر بـا  7۳روز ناسـالم بـرای
حساسها و  1روز ناسالم و  0روز خطرناک آلودهترین ماه میباشند .سایر ماهها نیز در میان ایـن
دو ماه قرار میگیرند .در مجموع ،بـرای کـل سـال تعـداد روزهـای پـاک  ۱و تعـداد روزهـای
سالم 711و تعداد روزهای ناسالم برای حساسها  7۱۱روز ،تعـداد روزهـای ناسـالم  ،00تعـداد
روزهای بسیار ناسالم  1روز و همچنین تعداد روزهای خطرناک  7۱روز است.
جدول  .3شاخص  AQIگرد و غبار در ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهرستان اهواز-سال13۷1
تعداد

تعداد

تعداد روزهای

تعداد

تعداد

تعداد

روزهای

روزهای

ناسالم برای

روزهای

روزهای

روزهای

پاک

سالم

حساسها

ناسالم

بسیار ناسالم

خ رناک

فروردین

۱

10

7

7

5

5

اردیبهشت

5

17

3

7

5

5

خرداد

5

71

75

7

5

9

تیر

5

71

7۱

7

5

1

مرداد

5

11

۳

7

5

5

شهریور

5

۱

7۱

77

5

5

مهر

5

5

7۳

1

5

0

آبان

5

1

77

7۱

5

7

آذر

5

۱

73

0

5

5

دی

5

77

70

۱

5

5

بهمن

5

9

73

۱

1

1

اسفند

5

1

1۱

9

5

7

جمع

۱

711

7۱۱

00

1

7۱

ماه

آلودگی هوا به یکی از اساسیترین مشکالت شهر اهواز تبدیل شده است که نیازمند بررسی
دقیق و علمی است .در ذیل به توصیف ،روند و الگوی آلودگی هوا بصورت فصلی طی سال
7930در شهر اهواز پرداخته میشود.

تأثیر آلودگی هوا بر اختالل در سالمتی شهر اهواز در سال 11 9911

نمودار  .1تغییرات غلظت هریک از آالیندهها به تفکیک فصل در سال 13۷1

نمودار  .2شاخص کیفیت هوا برای دو آالینده  PM2.5و  PM10در سال 13۷1

نمودار ( )7نشان میدهد که آالینده ازن سطحی ( )O3درفصل زمستان ،آالینده اکسید
نیتریک ( )NOدر فصل پاییز ،آالینده دی اکسید نیتروژن ( )NO2در فصل بهار ،ترکیبات
نیتروژنی ( )Noxدرفصل بهار ،آالینده دی اکسید گوگرد ()SO2در فصل پاییز ،آالینده منواکسید
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کربن ()COدر فصل زمستان ،آالینده ذرات کوچکتر از  1/0میکرون ()PM2.5در فصل پاییز،
آالینده کوچکتر از  75میکرون ()PM10درفصل پاییز Benzen ،در فصل پاییز و  Tolueneدر
فصل زمستان بیشترین غلظت را داشتهاند .نمودار ( )1نیز نشان داد که ،ذرات معلق کوچکتر از
 170میکرون در سال  7930تقریباً  131روز را آلوده کرده است و به نسبت ذرات معلق
کوچکتر از  75میکرون که در مجموع  717روز را آلوده کرده بودند از اهمیت بیشتری
برخوردار هستند .ذکر این نکته الزامی است که مقیاس سنجش دو آالینده  PM2.5و  PM10با
سایر آالیندهها متفاوت است.
الف) شاخص کیفیت هوا :1از جمله شاخصهای پرکاربرد در شناسایی وضعیت آلودگی
هوای یک منطقه ،شاخص کیفیت هوا است .این شاخص که از جمع پنج آالینده شامل؛
منوکسیدکربن ،ازن ،دیاکسید نیتروژن ،دیاکسید گوگرد ،ذرات معلق زیر  1/0میکرون با استفاده از
فرمول معرفی شده در بخش روش تحقیق به دست میآید .برای درک بهتر وضعیت آلودگی هوای
شهر اهواز ،روند و الگوی ماهانه این شاخص در نمودار ( )9ارائه میگردد .این شاخص چنانچه از
عدد  755عبور کند ابتدا برای افراد حساس و سپس برای سایر افراد خطرناک خواهد بود.

نمودار .3تغییرات میانگین غلظت شاخص  AQIبه صورت ماهانه

همان طور که در نمودار ( )9مشاهده میشود شاخص در طول سال روندی صعودی دارد و
در حال افزایش است و فقط در ماههای دی و بهمن اندکی کاهش مییابد .در طول ماههای مهر،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 Air Quality Index (AQI

تأثیر آلودگی هوا بر اختالل در سالمتی شهر اهواز در سال 11 9911

آبان ،آذر وضعیت هوا به نسبت سایر ماههای سال آلودهتر است .همچنین فصلهای پاییز و
زمستان به نسبت سایر فصلها آلودهتر بودهاند.
ب) وضعیت اختالل در سالمتی :نمودار ( )۱تعداد افراد مراجعهکننده به بیمارستانهای
آموزشی شهر اهواز به تفکیک جنس در هر علت در سال 7930را نشان میدهد .همانگونه که
مشاهده میشود 11۳۳1 ،نفر در سال  7930به شش علل مذکور در نمودار( )۱به بیمارستانهای
آموزشی اهواز مراجعه کردهاند .از این تعداد بیشترین مراجعات به دالیل قلبی و عروقی با
تعداد  7503۱و سرطانها با تعداد  ۱7۱0و گوارش با  9۳19است و همچنین بیماریهای
تنفسی ،پوستی و عفونی در ردههای بعدی قرار میگیرند .به تفکیک جنس نیز تعداد مراجعه
مردان در تمامی علل بیشتر از زنان است؛ بیشترین تفاوت در گروه بیماری قلبی و عروقی
است ،و کمترین تفاوت مربوط به بیماری عفونی است.

نمودار .۴تعداد افراد مراجعهکننده به بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز به تفکیک جنس در هر علت در
سال 13۷1

نمودار ()0نسبت درصد افراد مراجعهکننده به بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز به تفکیک
سن در هر علت در سال 7930را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،به ترتیب بیماران
گوارشی در گروههای سنی  70-1۱و  10-9۱و  90-۱۱بیشترین مراجعه را به بیمارستانها
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دارند .بیماریهای عفونی در گروههای سنی  5-۱بیشترین مراجعه را داشته است .بیماریهای
پوستی همانند بیماری دستگاه گوارش در گروههای سنی  70-1۱و  10-9۱و  90-۱۱بیشترین
مراجعه را داشته است .بیماری تنفسی در گروههای سنی  5-۱و  10سال به باال بیشترین
مراجعه را دارد .اما بیماریهای قلبی و عروقی در گروههای سنی  ۱۱-0۱و 00- ۱۱و ۱0-1۱
دارای بیشترین مراجعه بوده است که گروه سنی  00-۱۱با فراوانی  05۳0بیشترین مراجعه را
به بیمارستانها داشتهاند .در نهایت سرطانها در گروههای سنی  0-7۱و  00-۱۱بیشترین
مراجعهها را داشتهاند .میتوان گفت که گروههای سنی باالتر حساسترین گروهها در هر علت
مراجعه به بیمارستانها هستند.

نمودار  .1درصد افراد مراجعهکننده به بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز به تفکیک سن در هر علت در
سال 13۷1

نکته :نمودار به صورت نسبت درصد ارائه شده است ولی تحلیل بر اساس تعداد که در ذیل نمودار
منعکس میباشد؛ صورت گرفته است.

نمودار ( )۱تعداد بیماران مراجعهکننده به بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز به تفکیک علت و
فصل در سال 7930را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،بیماری قلبی عروقی در فصل

تأثیر آلودگی هوا بر اختالل در سالمتی شهر اهواز در سال 89 9911

زمستان با  1۱3۳نفر ،بیماری سرطان در فصل بهار با  7533نفر ،بیماری دستگاه گوارش در فصل
بهار با  757۱نفر ،بیماری تنفسی در فصل زمستان با  10۱نفر ،بیماری پوستی در فصل پاییز با 17۳
نفر و در نهایت بیمارهای عفونی در فصل بهار با  110نفر بیشترین مراجعه را دارند.

نمودار  .۱تعداد بیماران مراجعهکننده به بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز به تفکیک علت و فصل در
سال 13۷1

در بحث شاخص اختالل در سالمتی نیز همانطور که نشان داده شد؛ ماههای دی و خرداد
بیشترین اختالل در سالمتی را ایجاد کردهاند (نمودار  )1و خطرناکترین فصلها به لحاظ
اختالل در سالمت نیز زمستان و بهار هستند (نمودار .)۳

نمودار  .۹شاخص اختالل در سالمتی شهر اهواز به تفکیک ماه در سال 13۷1
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نمودار .۵شاخص اختالل در سالمتی شهر اهواز به تفکیک فصل در سال 13۷1

 -2تحلیل روابط آلودگی هوا و اختالل در سالمتی
در این قسمت با استفاده از ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون دو متغیره و چند متغیره ،به
بررسی رابطه آلودگی هوا با اختالل در سالمتی خواهیم پرداخت.
جدول  .۴تجزیه و تحلیل راب ه جنسیت با اختالل در سالمتی
متغیر مستقل
جنسیت

میانگین

خ ای استاندارد

نمرهT

زن

11/۱3

5/57337

77۱/11

مرد

90/55

5/57705

701/3۳

س ح
معنیداری
5/5555

جدول ( )۱تاثیرپذیری گروه های جنسی از آلودگی هوا و ارتباط آن با متغیر وابسته اختالل
در سالمتی را در سال  7930نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،میانگین روزانه
مراجعه مردان  90/55و میانگین زنان  11/۱3بود که با مقدار آزمون تی77۱/11 7برای زنان و
701/3۳برای مردان و سطح اطمینان  33/33درصد تفاوت میانگین دو گروه مورد نظر تایید شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 T-test

تأثیر آلودگی هوا بر اختالل در سالمتی شهر اهواز در سال 89 9911

با توجه به نتایج جدول ( )۱میتوان استنباط کرد که جنس مرد بیشتر در معرض اختالل در
سالمتی مرتبط با آلودگی هوا است.
جدول .1قدرت تبیین و تجزیه و تحلیل راب ه سن با اختالل در سالمتی
Adj R-squared

۱/۱۱

MS

d.f

SS

975۳۳7۱1

7

975۳۳7۱1

مدل

7۳95301/0

1

71۳7۱۱۱1/0

باقی مانده

0۱۳۳759/۱

۳

۱935۱۳13/۱

کل

تأیید یا رد

س ح معنیداری

نمرهT

خ ای استاندارد

ضریب تغییرات

متغیر مستقل

تأیید

5/55۱

۱/71

71۱/۱3

173/۳7

سن

رد

5/۱۳0

5/۱1

3۳9/51

۱70/7۱

عرض از مبدا ()CONS

جدول ( )0قدرت تبیین و تجزیه و تحلیل رابطه متغیر مستقل سن با متغیر وابسته اختالل در
سالمتی را در سال  7930نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،متغیر مستقل سن توانسته
 ۱۱درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی اختالل در سالمتی را تبیین کند .الزم به ذکر است که
شاخص مورد نظر از جمع چند علت مراجعه به بیمارستان به دست آمده است .همانگونه که
مشاهده میشود ،به ازای یک واحد افزایش در گروههای سنی 7در سالمتی 173شهروند اهوازی
اختالل ایجاد میشود .که با سطح معنیداری 33درصد و سطح خطای  5/55۱مورد تأیید واقع
شد .اما مقدار عرض از مبدا ( )CONSنشاندهنده این است که  ۱70نفر در شهر اهواز بدون
موثر بودن نوسانات سن دچار اختالل در سالمتی میشوند .در نتیجه میتوان گفت که هرچند
الگوی سنی افراد مراجعهکننده در علل مورد بررسی از نوع درجه دوم است اما با افزایش سن،
اختالل در سالمتی ناشی از آلودگی هوا افزایش پیدا میکند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7به استثناء گروه سنی  5-۱سایر گروههای سنی با فاصله  75ساله میباشند.
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جدول  .۱قدرت تبین و تجزیه -تحلیل راب ه متغیر مستقل شاخص کیفیت هوا ()AQIبا متغیر وابسته
اختالل در سالمتی
Adj R-squared

۱/۱۱2

MS

d.f

SS

منابع

0791

7

0791

مدل

7۱۱0۱

75

7۱۱0۱3

باقیمانده

791۳3

77

707۱۳1

کل

س ح معنیداری

نمرهT

خ ای استاندارد

ضریب تغییرات

متغیر مستقل

۱/۱۴۷

1/03

۱/10

73

شاخص کیفیت هوا () AQI

۱/23۹

7/1۱

759

7131

عرض از مبدا()CONS

جدول( )۱قدرت تبیین و تجزیه و تحلیل رابطه متغیر مستقل شاخص کیفیت هوا با متغیر
وابسته اختالل در سالمتی را در سال  7930نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،متغیر
مستقل شاخص کیفیت هوا ،توانسته  5/5۱1از تغییرات متغیر وابسته یعنی اختالل در سالمتی را
تبیین کند .الزم به ذکر است که شاخص مورد نظر از جمع چند آالینده به دست میآید که به
تفکیک نیز در تحقیق مورد بررسی قرارگرفتهاند و همانگونه که مشاهده میشود ،به ازای یک
واحد افزایش در شاخص کیفیت هوا در سالمتی 73شهروند اهوازی اختالل ایجاد میشود که با
سطح معنیداری 30درصد و سطح خطای  5/5۱3مورد تأیید واقع شد .اما مقدار عرض از مبدا
نشاندهنده این است که  7131نفر در شهر اهواز بدون موثر بودن نوسانات شاخص کیفیت هوا
به بیمارستان مراجعه کردهاند .در نتیجه میتوان گفت که این فرضیه مورد تأیید قرارگرفته است؛
که با افزایش شاخص کیفیت هوا ،در سالمتی شهروندان اهوازی اختالل ایجاد شد.

تأثیر آلودگی هوا بر اختالل در سالمتی شهر اهواز در سال 81 9911
جدول  .۹تحلیل راب ه شاخصهای آلودگی با اختالل در سالمتی
MS

d.f

SS

منابع

7۱3۱1

75

7۱3۱1۱

مدل

1500

7

1500

باقیمانده

791۳3

77

707۱۳1

کل

Adj R-squared

۱/۵1

س ح معنیداری

نمرهT

خ ای استاندارد

ضریب تغییرات

۱/۹۱3

5/9۳

۱۱/5۱

1۱/۱0

تولوین

۱/1۱2

5/0۳

71/3۱

1/07

بنزن ()Benzene

۱/۱۱1

۱7/۱9

7/01

۱9/91

۱/۱۱1

9۳/۱1

7/۱05

۱9/۳9

۱/۱۴۱

1

7/31

9/03

منواکسید کربن ()CO

۱/12۷

5/۱9

5/75۱

5/5۱۱

دی اکسید گوگرد ()SO2

۱/۱۴۹

1/55

5/53۱

5/731

دی اکسیدهای ازت ()NOX

۱/۹13

-5/91

5/735

-5/515

دی اکسید نیتروژن ()NO2

۱/۱۱3

1/3۱

5/3۱0

5/113

نیتریک اکسید ()NO

۱/۱۱3

-9/59

5/5۳۱

-5/1۱

ازن سطحی ()O3

۱/۵۹۹

1/15

7۱97/71

1۳5

عرض از مبدا ()CONS

متغیرهای مستقل
((Toulon

ذرات معلق دارای قطر کمتر 75
میکرومتر ()PM10
ذرات معلق دارای قطر کمتر 170
میکرومتر ()PM2/5

جدول ( )1قدرت تبیین و تجزیه -تحلیل رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته یعنی
اختالل در سالمتی در سال 7930را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،مجموع
متغیرهای مستقل تحقیق توانستهاند  ۳0درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی اختالل در سالمتی
را تبیین کنند .اما در بحث تجزیه -تحلیل رابطه متغیرها نیز؛ همانگونه که مشاهده میشود،
متغیر مستقل تولوئن و متغیر مستقل بنزن و همچنین متغیر مستقل دی اکسید گوگرد با اینکه
دارای تأثیر مثبتی بودهاند یعنی به ازای یک واحد افزایش به ترتیب  1/07 ،1۱/۱0و 5/5۱۱نفر را
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به علل مختلف روانه بیمارستان میکنند؛ اما با سطح خطای  5/50مورد تأیید واقع نشدهاند یعنی
رابطه بین این آالیندهها با اختالل در سالمتی معنیدار نبوده است .اما متغیرهای دی اکسید
نیتروژن و ازن سطحی دارای هیچ اثری بر شاخص اختالل در سالمتی نبودهاند که ازن سطحی
با فرض اینکه هیچ رابطهای ندارد مورد تأیید نیز قرار گرفته است ولی متغیر دی اکسید نیتروژن
معنیدار نبوده است .اما در نهایت پنج متغیر؛ دی اکسیدهای ازت ،منواکسید کربن ،نیتریک
اکسید ،ذرات معلق کوچکتر از1/0میکرون و ذرات کوچکتر از 75میکرون نشان دادند که به
ترتیب به ازای یک واحد افزایش ،در سالمتی  ۱9/۳9 ،5/113 ،5/5۱1 ،9/0۳ ،5/731و ۱9/91
نفر اختالل ایجاد میکنند .ذکر این نکته الزم است که دو آالینده مربوط به ذرات معلق به
صورت جداگانه طبقهبندی شدهاند که طبقهبندی آن بر اساس استاندارد جهانی 7است ،که شامل
زیرمجموعه :پاک ،سالم ،ناسالم برای حساسها ،ناسالم و خطرناک است؛ در تحلیل آن میتوان
گفت که به ازای یک واحد افزایش در طبقهبندی باال در سالمتی  ۱9نفر اختالل ایجاد شد .دی
اکسیدهای ازت با سطح معنیداری  3۱درصد و خطای  ،5/5۱1منواکسید کربن با سطح
معنیداری  3۱درصد و خطای  ،5/5۱۱نیتریک اکسید با سطح معنیداری  33درصد و خطای
 ،5/559ذرات معلق کوچکتر از  1/0میکرون با سطح معنیداری  33درصد و خطای  5/555و
ذرات معلق کوچکتر از 75میکرون با سطح معنیداری  33درصد و خطای  5/555مورد تأیید
واقعشدهاند .گزینشی بودن علل بیماریهای مورد بررسی و توجه به بعد جسمانی سالمتی عامل
اصلی قدرت تبین  ۳0درصدی مدل مورد نظر است.
اما مقدار عرض از مبدا نشاندهنده این است که  1۳5نفر در شهر اهواز بدون موثر بودن
آلودگی هوا به بیمارستان مراجعه کردهاند .که میتوان آن را با علل مرتبط با سبک زندگی
سالمت محور و خود مراقبتی تبیین نمود که در چارچوب این تحقیق با حجم نمونه 11۳۳1
نفری قابلیت بررسی ندارد و نیازمند تحقیقات پیمایشی با مصاحبه ساخت یافته و حجم نمونه
پایین است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 International Standard
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بحث و نتیجهگیری
امروزه تحقیقات و پژوهشهای فراوانی با حمایتهای مالی و غیرمالی صورت میگیرد تا
معضل آلودگی هوا در شهر اهواز را بررسی کنند .با توجه به مطالعات صورت گرفته تحقیق
جامعی که بتواند راهنمایی کلی برای این بحث باشد ،شاخصهای موجود را به چالش بکشد و
همچنین بتواند شاخصی نیز برای ارزیابی اثرات آلودگی هوا ارائه کند کمتر مشاهده میگردد.
هنگامی که تعداد روزهای پاک یک شهرستان در طی یک سال  ۱روز است و تعداد روزهای
ناسالم برای گروههای حساس  7۱۱روز و روزهای ناسالم  00روز است قطعاً باید به این مسئله
با دید انتقادی و ساختاری نگاه کرد .دو آالینده بسیار مهم در شهر اهواز  PM2.5و ،PM10
زندگی شهروندان اهوازی را با چالشی جدی مواجهه ساخته است .همان طور که قبالً اشاره شد
 71روز از سال 7930به لحاظ آالینده  PM10پاک بوده است و برای آالینده  PM2.5تنها  ۱روز
هوای پاک وجود دارد .در فصل پاییز و زمستان آالینده  PM10بیشترین فراوانی را دارد .اما
آالینده  PM2.5در فصل پاییز و تابستان بیشترین آلودگی را به خود اختصاص میدهد .در ادامه
برای بررسی بهتر وضعیت آلودگی هوا روند و الگوی فصلی هر کدام از آالیندهها ارائه گردید؛
آالینده  O3در ماه اسفند و در فصل زمستان ،آالینده  Noدر ماه مهر و فصل پاییز ،آالینده

NO2

در ماه اردیبهشت و فصل بهار ،آالینده  SO2در ماه شهریور و در فصل پاییز ،آالینده  COدر ماه
شهریور و در فصل زمستان ،آالینده بنزن در ماه آبان و در فصل پاییز و آالینده تولوئن در ماه
دی و فصل زمستان بیشترین غلظت را داشتهاند .این اطالعات و شناخت عمیق از الگوی
فصلی و ماهانه آلودگی هوا باعث ارائه خدمات بهداشتی ،خدمات پیشگیری و سیاستهای
مرتبط با این آالیندهها در موقعیت مناسب خود است.
شاخص دیگری که در این تحقیق استفاده گردید و مورد نقد تحقیق حاضر نیز قرارگرفته
شاخص کیفیت هوا است؛ این شاخص در فصلهای پاییز و زمستان و در ماههای شهریور ،مهر
و دی بیشترین فراوانی را دارند؛ این شاخص نمیتواند اطالعات درست و دقیقی از وضعیت
آلودگی هوای شهر اهواز ارائه کند؛ چرا که آالینده  PM10که پیشتر در مورد اهمیت آن در شهر
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اهواز صحبت شد ،در این شاخص جای ندارد .همین امر سبب شد تا ضریب تغییرات شاخص
کیفیت هوا بر سالمت شهروندان اهوازی پایین باشد و تعداد کسانی که از آلودگی هوا تأثیر
نمیپذیرند ولی در روزهای آلوده به بیمارستان مراجعه میکنند باال باشد که خود نشاندهنده
اشتباه سیستماتیک 7این شاخص است.
شاخص دیگری که مورد استفاده قرارگرفته شاخص اختالل در سالمتی است که از دادههای
مربوط به مراجعه به بیمارستان در علل مرتبط با آلودگی هوا به دست میآید .بیشترین مراجعه
به ترتیب به دلیل بیماریهای قلبی و عروقی ،سرطانها ،گوارش ،تنفسی و پوستی بوده است و
همچنین بیشترین اختالل در فصل زمستان رخ داده است؛ نکته بسیار مهم و حائز اهمیت پایین
آمدن سن بیماریهای قلبی و عروقی در شهر اهواز است که نیازمند توجه بیشتری است (نمودار
شماره  ،0اسعدی و همکاران .)1570 ،اما الگو برای بیماری سرطان موجی 1بوده است و در
سنین زیر  7۱سال باالست و بعد تا سنین ۱0تا 0۱روند کاهشی و ثابت است اما بعد از این سن
با سرعتی بیشتر در حال افزایش است.
مهمترین بخش تحقیق حاضر ارائه نتایج آزمونهای آماری است و از این جهت که رابطه
چندگانه تمام آالیندهها با سالمتی را در یک چارچوب به دست میدهد حائز اهمیت است .تأثیر
هر یک از این آالیندهها بر سالمت در جدول ( )1به صورت دقیق ارائه گردیده است و جواب
سؤال تحقیق حاضر را به خوبی پاسخ میگوید .بدین ترتیب که متغیرهای مستقل تولوئن و بنزن
و دی اکسید گوگرد با اینکه در سالمت شهروندان اهوازی اختالل ایجاد میکنند ولی به لحاظ
آماری مورد تأیید واقع نگردید .متغیرهای دی اکسید نیتروژن و ازن سطحی که ضریب تغییرات
آنها منفی است به این معناست تأثیر در اختالل در سالمتی شهروندان شهر اهواز ندارند .اما پنج
آالینده اساسی و اثرگذار بر اختالل سالمت به ترتیب اثر شامل؛ ذرات کوچکتر از  75میکرون
( ،)PM10ذرات کوچکتر از  170میکرون ( ،)PM2.5منواکسید کربن ،نیتریک اکسید و دی
اکسید ازت میباشند .غلظت سه آالینده؛ نیتریک اکسید ( )NOو دی اکسیدهای ازت ( )NOXو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Systematic Error
2 Wave Pattern
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منواکسید کربن ( )COدر شهر اهواز به شدت تحت تأثیر مشعلهای اطراف شهر است .دو
آالیندهای که بیشترین اثر را بر اختالل در سالمتی شهروندان اهوازی داشتهاند؛ آالیندههای
 PM2.5و  PM10میباشند که نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاریهای درستی در این راستا
است؛ تحقیق حاضر نشان داد که در فصل زمستان و پاییز نیاز به امکانت بهداشتی و خدماتی
در شهر اهواز افزایش مییابد .این تحقیق توانسته است تأثیر آالیندههایی از قبیل ریز گردها و
دی اکسیدهای ازت و منواکسید کربن و نیتریک اکسید را بر سالمت نشان دهد؛ پس انتظار
میرود در زمان بحران ،ناشی از این آالیندهها تدابیر امنیتی الزم اندیشیده شود و واحدهای امداد
و کمک رسانی در سطح شهر و با یک توزیع مناسب آماده ارائه خدمات باشند ،تا اختالل ناشی
از این آالیندهها به حداقل برسد .در نهایت این مدل با بررسی ده آالینده و عرض از مبدأ برابر
با  1۳5نفره نشان میدهد  1۳5نفر در سال بدون تأثیر پذیرفتن از آلودگی هوا به علل مرتبط با
آلودگی هوا به بیمارستان مراجعه میکنند .که این خود عالوه بر اهمیت اثر گذاری آلودگی هوا
براختالل سالمت ،ناقص بودن اطالعات شاخص کیفیت هوا در اهواز را نشان میدهد.
در ارتباط با تبیین نظری میتوان عنوان کرد که سه نظریه ،گذار اپیدمیولوژیک ،کوزنتس و
اختالل در سالمتی توانستهاند تا حدودی موضوع تحقیق را به صورت نظری تبیین کنند و نتایج
تحقیق را میتوان در چارچوب آنها تبیین کرد .اما نباید از نقش نظریه خود مراقبتی (مک کئون)
نیز غافل شد که هم میتواند نیکویی برازش مدل را باال ببرد و هم در گفتمانهای جدید در
بحث بیماریهای مزمن و توانکاه از اهمیت ویژهای برخوردار گشته است.
در پایان باید افزود که آلودگی هوا به بخش جداییناپذیر جامعه کنونی بشری تبدیل شده
است به همین دلیل رشتههای مرتبط با پیامدهای آلودگی هوا و رشتههای مرتبط با خود آلودگی
هوا موظف هستند تا به این موضوع و مسائل مرتبط با آن بپردازند .تحقیق در راستای این
موضوع گام بلندی در جهت شناسایی عوامل موثر بر آن و پیامدهای آن خواهد بود .به همین
منظور نتایج تحقیق حاضر قابلیت استفاده در نهادها ،سازمانها و مؤسسات مرتبط با
محیطزیست و بهداشت و سالمت را دارد.
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Abstract

One of the issues that have threatened human health during the
past few decades is air pollution. Air pollution is one of the most
important environmental challenges of metropolises in Iran,
especially in Ahvaz city. The article aims to explore the effects of
air pollution on morbidity using the secondary analysis of
environmental and hospital data in Ahvaz city during 2016. The
results showed higher values for indices of air pollution and
morbidity in winter. Most hospital visits were due to
cardiovascular disease, cancer, gastrointestinal, respiratory, skin,
and infectious diseases, respectively. The results of multivariate
analysis showed that 85 percent of health morbidity in Ahwaz
city was explained by ten types of pollutants; PM2.5, PM10,
carbon monoxide, and nitrous oxide pollutants had, respectively,
the largest effects on morbidity. In addition, the results showed
that age and gender were also strongly correlated with morbidity
related to the air pollution. In conclusion, reducing morbidity
requires policy-making and effective programs to reduce
pollutants.
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