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چکیدُ
دس همالِ حاضش تا اػتفادُ اص سٍؽّای تحلیل آهاس تَكیفی ٍ اػتٌثاعی تِ هغالؼِ ٍ اسصیاتی تأثیش ػٌاكش اللیوی ٍ
آالیٌذُ ّای َّای ؿْش ػٌٌذج تش هیضاى ٍسٍدی تیواسی آػن ٍ هشگ ٍ هیش ػکتِ للثی پشداختِ ؿذُ اػت .خوؼیت
هَسد تشسػی تؼذاد افشاد هشاخؼِ کٌٌذُ تِ تیواسػتاىّا دس دٍسُ  8ػالِ ( )2008-2001تشای تیواسی آػن ٍ تؼذاد
هشگ ٍ هیش عی دٍسُ  5ػالِ ( ) 2008-2004تشای تیواسی ػکتِ للثی ؿْش ػٌٌذج تَدُ اػت .آهاسّای هشتَط تِ
آلَدگی اص ػاصهاى هحیظ صیؼت (ػال  ٍ )2008آهاسّای هشتَط تِ ػٌاكش اللیوی ( )2008-2001اص ػاصهاى
َّاؿٌاػی ؿْش ػٌٌذج تْیِ گشدیذُ اػت.
ًتایح حاكلِ ًـاى هیدّذ تا ٍخَد كشف ػٌاكش آب ٍ َّایی ،افضایؾ ّش ٍاحذ اص ػٌاكش هیاًگیي حذالل دها،
هیاًگیي حذاکثش سعَتت ًؼثی ٍ ػشػت تاد غالة هشگ ٍ هیش ػکتِ للثی سا تِ تشتیة ٍ 0/06 ،0/16احذ افضایؾ ٍ
ٍ 0/202احذ کاّؾ دادُ اػت؛ اها دس كَست ٍخَد آلَدگی ،تا افضایؾ ّش ٍاحذ دس هیاًگیي حذالل دها ٍ حذاکثش

 -1داًـیاسگشٍُ ،آب ٍ َّاؿٌاػی داًـگاُ تثشیض
 -2داًؾ آهَختِی کاسؿٌاػی اسؿذ خغشافیای عثیؼی (اللین ؿٌاػی) ،داًـگاُ تثشیض
 -3اػتادیاس گشٍُ آهاس ،داًـگاُ تثشیض

Email: khorshid@tabrizu.ac.ir
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ػشػت تاد ،احتوال هشگ ٍ هیش تِ تشتیة ٍ 0/211احذ افضایؾ ٍ ٍ 0/360احذ کاّؾ پیذا کشدُ اػت .پغ ّش ٍاحذ
دها تا ٍخَد آالیٌذُّا دس هٌغمِ ٍ 0/051احذ تش سٍی هشگ ٍ هیش تیـتش تاثیش داؿت .تذٍى ٍخَد آالیٌذُّا دس هٌغمِ،
هیضاى تاثیش هتَػظ حذالل سعَتت ًؼثی ،هتَػظ سعَتت ًؼثی ،هتَػظ ػشػت تاد ٍ ػشػت تاد غالة تِ تشتیة
 0/198 ٍ -0/632 ،0/141 ،0/160همذاس تش سٍی هشاخؼِکٌٌذُّای تیواسی آػن ؿْش ػٌٌذج تَدُ اػت .دس كَست
ٍخَد آالیٌذُّا ٍ ػٌاكش آب ٍ َّا تِ عَس تَامّ ،یچ کذام اص ػٌاكش ٍ آالیٌذُّا تا ٍسٍدی تیواسػتاًی ًاؿی اص
تیواسی آػن تاثیش هؼٌی داسی سا ًـاى ًذادًذ .هشگ ٍ هیش ػکتِ للثی دس ّش دٍ خٌغ صى ٍ هشد هؼٌیداس تشآٍسد ؿذُ
اػت ٍ ایي دسخِ هؼٌیداسی تا افضایؾ ػي تیـتش خَد سا ًـاى هیدّذّ .وچٌیي استثاط تیي ّش دٍ خٌغ ٍ هشاخؼِ-
کٌٌذُ ٍ تا ػيّای  40-21 ٍ 20-0هؼٌیداس اػت؛ تِ ػثاست دیگش تشخالف تیواسی ػکتِ للثی ،هیضاى آػن دس ػي-
ّای کوتش اص  40ػال تیـتش دیذُ هیؿَد .دس هدوَع ،تیواسیّای ػکتِ للثی ٍ آػن دس ؿْش ػٌٌذج تِ تشتیة ،تاتغ
خٌغ ٍ ػي خاكی ًیؼتٌذ.
کلیدٍاشُ ّا :اللین ٍ پضؿکی ،ػٌاكش آب ٍ َّایی ،آالیٌذُ ،هشگ ٍ هیش ػکتِ للثی ،هشاخؼِ کٌٌذُ آػن ،ػٌٌذج.
هقدهِ
اللین پضؿکی تِ ػٌَاى یک ؿاخِ ػلوی غالثا خٌثِ ّای صهاًی – هکاًی فشایٌذّای ػالهت ٍ ٍیظگیّای آى سا تیاى
هی کٌذ ٍ پخؾ اپیذهیک ،یک ًوًَِ تیواسی خوؼی ،یا یک ؿثکِ تٌذسػتی سا دس تش هی گیشد .تٌَع صیاد ٍ ػاختاس
هختلف ،اللین پضؿکی سا خزابتش هیکٌذ کِ ٌَّص چالؾّایی دس پظٍّؾ ٍ پیـشفت سؿتِ ٍخَد داسد( .گشیفیت ٍ
کشیؼتاکاع.4)2007 ،
دس ػالّای اخیش ،هغالؼات اًدام ؿذُ دس هٌاعك هختلف خْاى تیاى هیکٌذ کِ ًَػاىّای خَی گًَاگَى دس صًذگی
سٍصاًِ اًؼاى تاثیشگزاس تَدُ اػت .دس همیاع خْاًی هیضاى هشگ ٍ هیش ٍ هشاخؼِکٌٌذُّای هختلف پیؾ تیٌی ؿذُ
تشای ػٌاسیَّای تغییشات آب ٍ َّایی آیٌذُ ،افضایؾ ّش دٍ پذیذُ (هشگ ٍ هیش ٍ هشاخؼِکٌٌذُ) سا دس استثاط تا
هَجّای گشها ،دهاّای تاال ،غلظتّای تاالی آالیٌذُّای خَی ٍ ؿشایظ آب ٍ َّایی تٌؾصا تیاى هیکٌذ (د .پاتلَ

5

4 - Daniel A. Griffith and George Christakos (2007), 459–460.
5- De Pablo Fernando et al. (2009), 29: 1692–1703.
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ٍ ّوکاساى2009 ،؛ هَساتیتَّ ٍ 6وکاساى2006 ،؛ تاػیَ ٍ اػویت2003 ،7؛ ّظتّ ٍ 8وکاساى2002 ،؛ تشگاٍ 9
ّوکاساى2002 ،؛ کیتیٌگّ ٍ 10وکاساى .)2000،ا ٍج هیضاى هشگ ٍ هیش کشًٍشی ٍ افضایؾ هیضاى هشاخؼِ کٌٌذُ ػکتِ
للثی دس فلل صهؼتاى تا دهای پاییي دس استثاط تَدُ اػت (اػپٌؼشّ ٍ 11وکاساى1998 ،؛ پيّ ٍ 12وکاساى.)1995 ،
ّوچٌیي ،استثاط تیي َّای ػشد ٍ هشگ ٍ هیش کشًٍشی للثی ػوذتا دس اثش هؼتمین دس هؼشم لشاسگیشی تا َّای ػشد،
آلَدگی َّا ٍ فلل تَد (کاًؼت .) 1993 ،13تاثیشات دها تش سٍی هشگ ٍ هیش دس افشاد هؼي ،کَدکاى ٍ تَیظُ دس اثش
تیواسیّای للثی – ػشٍلی ،ػشٍق هغضی ٍ تٌفؼی تشخؼتِتش اػت؛ تٌاتشایي لَیتشیي سٍاتظ تیي هشگ ٍ هیش ٍ دها
هؼوَال تشای هشگ ٍ هیشّای سٍصاًِ تِ ٍضَح ًوایاى اػت (کیؼالی .)2004 ،14ایي اهش ًـاى دٌّذُ تأثیش آب ٍ َّا
تش اتتال تِ تیواسی خاف ٍ هشگ ٍ هیش ًاؿی اص آى اػت.
دس ایي تحمیك فشم تش آى تَد کِ ؿشایظ ٍ استثاط تیي تیواسی ٍ ػٌاكش آب ٍ َّا ٍ آالیٌذُّا ًیض هیتَاًذ افشاد هثتال
تِ تیواسیّای للثی ٍ تٌفؼی ػٌٌذج سا تحت تأثیش لشاس دّذ .ایي ؿْش ًؼثت تِ ؿْشػتاىّای دیگش اػتاى اص
خوؼیت تیـتشی تشخَسداس اػت کِ ایي ػاهل خَد هیتَاًذ تِ عَس تالمَُ تأثیش تیـتشی تش آلَدگی َّا ٍ دس ًْایت
هشگ ٍ هیش ًاؿی اص تیواسیّا داؿتِ تاؿذ .دس تشسػی ٍ تحمیك حاضش ػؼی ؿذُ تا تأثیش ػٌاكش آب ٍ َّایی ٍ
آلَدگی َّای ؿْش ػٌٌذج دس تـذیذ هشگ ٍ هیش ًاؿی اص تیواسیّای ػکتِ للثی ٍ هشاخؼِ کٌٌذُّای آػن ،دس
هحذٍدُ ؿْش ػٌٌذج دس عَل دٍسُ آهاسی  8ػالِ ( )2008-2001تشای آػن ٍ  5ػالِ ( )2008-2004تشای ػکتِ
للثی هَسد تشسػی لشاسگیشد تا هـخق ؿَد کِ آیا ػٌاكش آب ٍ َّایی ٍ آالیٌذُّای َّا تش سٍی هشگ ٍ هیش ًاؿی
اص تیواسیّای ػکتِ للثی ٍ هشاخؼِکٌٌذُّای تیواسی آػن تا اػتفادُ اص اعالػات هَخَد تاثیش داؿتِاًذ یا ًِ؟ ٍ ایٌکِ
ػوذُتشیي ػٌلش تأثیشگزاس (دس هیاى آب ٍ َّا ٍ آالیٌذُّای هَسد تشسػی) تش سٍی تیواسیّای هزکَس کذام ػٌاكش
هیتاؿٌذ؟ لزا فشم تش ایي اػت کِ تا تَخِ تِ تٌؾّای آب ٍ َّایی ٍ ًَػاًات دها ایي ػٌلش هیتَاًذ ًمؾ لاتل

6 - Morabito, et al., (2006), 102: 52–60.
7 - Basu R, Samet J. (2003),24: 190–202.
8 - Hajat et al., (2002), 56: 367–372.
9 - Braga et al.,(2002), 110: 859–863.
10 - Keatinge et al., (2000), 321: 670–3.
11 -Spencer FA, et al.(1998),31:1226 –1233.
12 - Pan WH et al. (1995),345:353–355.
13 - Kunst AE(1993),137:331–341.
14 - Kysely Jan (2004) 49:91–97
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هالحظِای تش سٍی تیواسیّا داؿتِّ ،وچٌیي آالیٌذُّا ًیض ًویتَاًٌذ تش سٍی تیواسیّا تِ ٍیظُ آػن ٍ ػکتِ للثی
تیتأثیش تاؿٌذ.
پیطیٌِ تحقیق
دس استثاط تا ادتیات ٍ پیـیٌِ تحمیك دس ػشكِ هلی ٍ تیيالوللی ،تیگذلی ( )1380تِ ایي ًتیدِ سػیذ کِ ّشخا تؼذاد
هشاخؼِ کٌٌذگاى تیواساى ػکتِ للثی تِ تیواسػتاى ّا افضایؾ یافتِ ،هیضاى هَاد آلَدُ کٌٌذُ تِ هیضاى لاتل هالحظِای
افضایؾ داؿتِاًذّ .وچٌیي تؼذاد هشاخؼِ کٌٌذگاى دس فلل صهؼتاى تِ دلیل فشاٍاًی ٍ تٌَع ٍاطگًَی (ٍاسًٍگی
دهایی) ،عَالًی تَدى ؿثْا ٍ افضایؾ هیضاى آلَدگی َّا تیـتش تَدُ اػت.
هحوذی ( )1381تِ ایي ًتیدِ سػیذ کِ دس عَل دٍسُ هغالؼِ ( )1999 -1995تیـتشیي هشاخؼِکٌٌذگاى تیواسیّای
آػوی دس فلل صهؼتاى ،تِ دلیل افت دسخِ حشاست ٍ افضایؾ هیضاى آلَدگی َّا ًاؿی اص تاال سفتي ٍاطگًَی
(ٍاسًٍگی دهایی) ٍ عَالًی تَدى ؿةّا تَدُ اػت ٍ غلظت آالیٌذُّا تا افضایؾ تؼذاد هشاخؼِ کٌٌذگاى ساتغِ
هؼتمیوی داؿتِ اػت .اص ایي سٍ تیي ػٌاكش آب ٍ َّایی ٍ آالیٌذُّا تا تیواسی آػن ّوثؼتگی هتَػظ تا تؼیاس لَی
تِ دػت آهذُ اػت.
هحوذی ( ) 1385تِ ایي ًتیدِ سػیذ کِ تیي ػٌاكش آب ٍ َّایی ّوچَى دها ،فـاس َّا ،سعَتت ًؼثی تا فَت
ؿذگاى تیواسی ّای للثی ساتغِ ٍ ّوثؼتگی هؼٌی داس ٍ لَی ٍخَد داسد ،تَیظُ ایي استثاط تیي هیاًگیي هاّاًِ ایي
ػٌاكش تا هیاًگیي هاّاًِ تؼذاد فَت ؿذگاى تیواسی ّای للثی تیـتش تَدُ اػت .افضایؾ تؼذاد فَت ؿذگاى تیواسی-
ّای للثی دس هاُّای ػشد ػال اص خولِ دػاهثش ،طاًَیِ ٍ فَسیِ کِ ّوضهاى تا ػشد ؿذى َّا ،افضایؾ فـاس َّا؛
کاّؾ تاتؾ خَسؿیذ ٍ کَتاُ تَدى عَل سٍص ٍ کاّؾ استفاع الیِ ٍاطگًَی (ٍاسًٍگی دهایی) ّوشاُ تَدُ اػت
ػثة افضایؾ غلظت آالیٌذُ ّا ٍ تشاکن آى دس فضای هحذٍدی اص ػغح صهیي ٍ ػلت اكلی هشگ ٍ هیش تیاى ؿذُ
اػت.
فشجصادُ ٍ داسًذ ( )1387تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ تیـتشیي تؼذاد فَت ؿذگاى دس هاُّای ػشد ػال (دػاهثش ،طاًَیِ
ٍ فَسیِ) تَدُ اػت .افضایؾ ًاؿی اص تیواسیّای للثی – ػشٍلی ،تٌفؼی ٍ ػکتِ هغضی دس هاُّای ػشد ػال گَیای
ایي اهش اػت.
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د .پاتلَ ٍ ّوکاساى ( )2009دس اػپاًیا تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ  48-24ػاػت تؼذ اص یک تَدُ َّای آًتی ػیکلًَی،
 5-4سٍص تؼذ تَدُ َّای غشتی ٍ  7-6سٍص تؼذ اص یک تَدُ خشیاى ؿشلی هیضاى ٍسٍدیّای للثی -ػشٍلی ٍ 3-2
سٍص تؼذ یک تَدُ آًتی ػیکلًَی 4 ،سٍص تؼذ ؿشایظ ؿوالؿشلی ٍ تشای تَدُ خٌَبغشتی دس کل سٍصّا هیضاى
هشاخؼِ کٌٌذُ تیواساى تٌفؼی تِ تیواسػتاى افضایؾ داؿتِ کِ تاتیشات آب ٍ َّا سا تؼذ اص دس هؼشم لشاسگیشی ًـاى
دادُ اػت .دس تشسػی کِ دس ؿْش سم ایتالیا اًدام گشفتِ ،ؿاخقّای آلَدگی تِ اػتثٌای ؿذت تشافیک تا تیواسی آػن
ّیچ ّوثؼتگی هؼٌیداسی ًذاؿتٌذ (ػضاسًٍی ٍ ّوکاساى .)2008 ،گشع ٍ کي )2007( 15دس تشسػی تأثیشات آب ٍ
َّا ٍ آلَدگی َّا تش سٍی تیواسیّای للثی-ػشٍلی ٍ تٌفؼی دس ؿیلی تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ تیواسیّای للثی-
ػشٍلی تِ ؿشایظ آب ٍ َّایی حؼاع ٍ ًیض تِ غلظتّای تاالی رسات هؼلك هَخَد دس َّا ٍاکٌؾ ًـاى هیدٌّذ.
دس تشسػی دیگشی دس دیتشٍیت هیـیگاى ،ؿَاستض ٍ هَسیغ )1995( 16دس تشسػی آلَدگی َّا ٍ هشاخؼِکٌٌذگاى
تیواسػتاى تیواسی تیواسیّای للثی–ػشٍلی تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ استثاط هؼٌیداسی تیي آًْا ٍ هیضاى ػکتِ للثی ٍ
غلظت رسات هؼلك ٍخَد داسدٍ .اًکَاّ ٍ 17وکاساى (ً ) 2008یض دس هغالؼِ خَد دس اػتشالیا تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ
هیاى هشگ ٍ هیش ٍ افضایؾ دها استثاط هثثت ٍ هؼٌیداسی ٍخَد داسد؛ اها صهاًی کِ آالیٌذُّایی ّوچَى اصٍى ٍ رسات
هؼلك ّن دس ًظش گشفتِ ؿذًذ ،ایي اثش دس ًَػاى تَدُ اػت ٍ ّیچ استثاعی تیي هشگ ٍ هیش ٍ ػٌاكش آب ٍ َّایی
فـاس َّا ٍ سعَتت ًؼثی پیذا ًکشدًذ .دس هغالؼِ دیگشی دس ایاالت هتحذُ تلّ ٍ 18وکاساى ( )2008تِ ایي ًتیدِ
دػت یافتٌذ کِ  1/49دسكذ افضایؾ دس تؼتشی تیواساى للثی-ػشٍلی تا افضایؾ رسات هؼلك کوتش اص  2/5هیکشٍهتش
ٍخَد داسد .دس هغالؼِای کِ دس  12ؿْش ایاالت هتحذُ تَػظ تشگاّ ٍ 19وکاساى ( )2002اًدام ؿذ ،تِ ایي ًتیدِ
سػیذًذ کِ تیي تیواسی ػکتِ للثی ( ٍ )MIتیواسی هضهي اًؼذادی سیِ ( )COPDتا دها استثاط هثثت هؼٌیداسی ٍخَد
داسد؛ اها تیي سعَتت ٍ تیواسیّای رکش ؿذُ استثاط سٍؿٌی پیذا ًکشدًذ.
کاسیشٍّ ٍ 20وکاساى ( )2002دس تشسػی استثاط تیي دها ٍ هشگ ٍ هیش دس  11ؿْش تضسگ دس ؿشق ایاالت هتحذُ دس
عی دٍسُ هغالؼاتی  1994 – 1973تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ تأثیش دها تش سٍی هشگ ٍ هیش دس هیاى ؿْشّا دس ًَػاى

15- Grass David and Mark Cane (2007), 28 : 1113–1126.
16- Schwattz and Morris (1995), 23-35.
17- Pavla Vaneckova et al. (2008), 108: 361-369.
18- Bell Michelle L. et al. (2008), 1301-1310.
19- Braga et al. (2002), 9: 859-863.
20- Frank C.Curriero et al. (2002), 80-87.
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اػت .کاّؾ هشگ ٍ هیش تا حذی تا افضایؾ دها حالت هؼکَع داسد ،اها اص آى حذ هؼیي تِ تؼذ تا افضایؾ دها ،هیضاى
هشگ ٍ هیش ًیض تاال هیسٍد .دس ؿْشّای خٌَتی ایاالت هتحذُ تا افضایؾ دها هشگ ٍ هیش ًیض کاّؾ هییاتذ.
دس تشسػی دیگش ،داًتِّ ٍ 21وکاساى ( )1999تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ تیي هشگ ٍ هیش ػکتِ للثی ٍ کشًٍشی للثی تا
دها ٍ فـاس َّا استثاط هؼٌیداس ٍخَد داسد .تاًاکاّ ٍ 22وکاساى ( )2000تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ هیضاى هشگ ٍ هیش
تیواسی ایؼکوی للثی ٍ تیواسی ػشٍق هغضی 23دس هٌاعك گشم طاپي ًؼثت تِ هٌاعك ػشدتش کوتش اػت.
تاػیَ ٍ اػویت )2002( 24تش ایي ػمیذُاًذ کِ افضایؾ دها احتوال خغش هشگ ٍ هیش ٍ هیضاى آػیةپزیشی هثتالیاى
تیواسیّای تٌفؼی ٍ للثی-ػشٍلی سا تاال هیتشد .تِ ػالٍُ ایٌکِ ایي خغش تا تَخِ تِ هکاى تغییش هیکٌذ کِ ایي خغش
تشای افشاد هؼي ٍ اعفال تیـتش اػت .تشسػی دیگشی کِ دس ًیَصیلٌذ تَػظ ّالضّ ٍ 25وکاساى ( )2000اًدام گشفت،
تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ تؼذاد کل هشگ ٍ هیش (تا ػغح اعویٌاى  95دسكذ) ٍ هشگ ٍ هیش تٌفؼی (تا ػغح اعویٌاى
 95دسكذ) تا ّش  1/8دسخِ فاسًْایت افضایؾ دها ،استثاط هثثت هؼٌیداس داؿت .تش عثك تشسػی ػیٌَپتیکی
کالکـتایي )1991( 26دس استثاط تا اسصیاتی تأثیش آبٍَّا تش سٍی هشگ ٍ هیش اًؼاى ،تِ ایي ًتیدِ دػت یافت کِ
ًَػاىّای هشگ ٍ هیش سٍصاًِ تِ آب ٍَّا تیـتش اص آالیٌذُّا حؼاعتش ّؼتٌذ .دس پظٍّـی دیگش ،ایَیّ ٍ 27وکاساى
( )2003دس گشیٌیذاد تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ هشاخؼِکٌٌذُّای آػن دس عی فلل هشعَب (طاًَیِ-هی) ًؼثت تِ
فلل خـک (طٍئي-دػاهثش) تیـتش اػتّ .وچٌیي تیي سعَتت ًؼثی ٍ تفاٍت دهایی ّوثؼتگی هثثت هؼٌیداس ٍ
تیي هتغیشّای آبٍَّایی فـاس َّا ،حذالل دها ٍ ػشػت تاد تا هشاخؼِکٌٌذُّا ّوثؼتگی هٌفی هؼٌیداس ٍخَد داؿتِ
اػتّ .اؿویتَّ ٍ 28وکاساى (ً )2004یض دس تشسػی خَد دستاسُ تأثیش آب ٍ َّا تش سٍی هشاخؼِکٌٌذُّای اٍسطاًؼی
حوالت آػن دس ؿْش تَکیَ طاپي ًتیدِ گشفتٌذ کِ تیي هشاخؼِکٌٌذُّا ٍ فـاس َّا ،سعَتت ًؼثی ٍ دهای تاالی َّا،
ّوثؼتگی هثثت هؼٌیداس ( ٍ )p<0/001دس هماتل ،تا حذاکثش ػشػت تاد ّوثؼتگی هٌفی هؼٌیداسی ()p<0/001
ٍخَد داسد .صاًَلیيّ ٍ 29وکاساى ( ) 2004دس تشسػی خَد دس چٌذیي ؿْش ایتالیا هـخق کشدًذ کِ ؿیَع آػن ٍ
21- Danete et al. (1999), 100:e1-e7.
22- Tanaka et al. (2000), 10: 392–398.
23- cerebrovascular
24- Basu R. and Samet JM. (2002),24(2): 190–202.
25- Hales S. et al. (2000),24: 89–91.
26- kalkastein Laurence S. (1991). 96: 145-150.
27- Ivey M. A. et al. (2003), 33:1526–1530.
28- Hashimoto M. et al.(2004),46: 48-52.
29- Zanolin et al. (2004), 59: 306–314.

تأثیر عناصر اقلیمی و آالیندهها بر روی بیماریهای سکته قلبی وآسم

209

ػالین آى تا کاّؾ ػشم خغشافیایی ٍ تا تیـتش ؿذى هتَػظ دهاّای ػاالًِ ٍ کوتش ؿذى ًَػاىّای دهای ػاالًِ
افضایؾ هییاتذ .اص هیاى ّوِ هتغیشّای صهیي-آب ٍ َّایی 30هَسد تشسػیًَ ،ػاى دها تیـتشیي تأثیش سا تش سٍی ػالین
هـاتِ آػن داؿت .ایي تأثیش تش اػاع عثمِتٌذی کَپي دس آب ٍ َّای هذیتشاًِای ًؼثت تِ آب ٍ َّای خـک دس
ایتالیا تیـتش تَد .دس هدوَع هیتَاى گفت کِ ػٌاكش اللیوی ٍ آالیٌذُّا تا تیواسیّا استثاط داسد ٍ ّوچٌیي هیتَاًذ
تش تیواساى للثی ٍ تٌفؼی هَثش ٍالغ ؿَد.
هَقعیت جغرافیایی هٌطقِ هَرد هطالعِ
ؿْشػتاى ػٌٌذج تا هؼاحت  2906کیلَهتش هشتغ هشکض اػتاى کشدػتاى تا  35دسخِ ٍ  20دلیمِ ػشم ؿوالی ٍ 47
دسخِ عَل ؿشلی اص ًلف الٌْاس گشیٌَیچ ٍ دس استفاع  1538هتشی اص ػغح دسیا لشاس داسد .ؿْشػتاى هَسد هغالؼِ اص
ؿوال ٍ ؿوالؿشلی تِ تشتیة تِ ؿْشػتاىّای دیَاًذسُ ٍ تیداس ٍ اص خٌَب تِ ؿْشػتاى کاهیاساى ٍ اص ؿشق تِ
ؿْشػتاى لشٍُ ٍ اص غشب تِ ؿْشػتاى هشیَاى ٍ ؿْشػتاى ػشٍآتاد هحذٍد هیتاؿذ (ؿکل .)1

ضکل ضوارُ  -1هَقعیت جغرافیایی ضْر سٌٌدج در کطَر
30- Geo-Climatic
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هَاد ٍ رٍشّا
اص آًدا کِ ّذف ایي تحمیك پیذا کشدى تاثیشػٌاكش آب ٍ َّایی ٍ آالیٌذُّای َّا تش هشگ ٍ هیش ًاؿی اص تیواسی
ػکتِ للثی ٍ هشاخؼِکٌٌذُّای آػن تا تَخِ تِ آهاسّای هَخَد هیتاؿذ ،اص سٍؽ کتاتخاًِای اػتفادُ ؿذُ اػت.
اعالػات هَسد ًیاص دستاسُ ػٌاكش آب ٍ َّایی تا هشاخؼِ تِ هٌاتغ گًَاگَى هحلی ٍ ایٌتشًتی اص خولِ :ػایت ػاصهاى
َّاؿٌاػی کـَس ،ػالٌاهِ ّای ػاصهاى َّاؿٌاػی کـَس ٍ اداسات ٍ ًْادّای هشتثظ اػتخشاج ؿذُ اػت .اعالػات
هشتَط تِ غلظت آالیٌذُّای ؿْش ػٌٌذج تا هشاخؼِ تِ اداسُ کل حفاظت هحیظ صیؼت ػٌٌذج تْیِ ؿذُ ٍ اعالػات
هشتَط تِ فَت ؿذگاى ٍ تؼذاد ٍسٍدی آػن تِ تشتیة تا هشاخؼِ تِ هشکض تْذاؿت اػتاى ٍ اص عشیك هشکض آهاس هشتَط
تِ هشگ ٍ هیش ایي ػاصهاى ٍ تیواسػتاىّای تَحیذ ٍ تؼثت خوغآٍسی گشدیذ .ػپغ دادُّا سا دس تاًک اعالػاتی
ٍ Excelاسد ؿذُ ٍ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس آهاسی ً SPSSؼخِ  ،16اتتذا تِ تَكیف هیاًگیي ٍ گشایؾ هشکضی ٍضغ
هَخَد الذام ؿذُ اػت ،دس ایي هشحلِ تا سػن ًوَداسّای آهاسی ٍ هحاػثِ ؿاخقّای هشکضی ٍ پشاکٌذگی ،دادُّا
تِ عَس تَكیفی هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفتِ ؿذًذ .تشای تشآٍسد تأثیش ّش کذام اص ػٌاكش آب ٍ َّا ٍ آالیٌذُّا
تش سٍی تیواسیّا ًیض اص سٍؽ آهاسی سگشػیَى لَخؼتیک اػتفادُ ؿذُ اػت.
دس تحمیك حاضش اص ػِ دػتِ هتغیش تشای تشسػی ساتغِ تیي ػٌاكش ٍ هَلفِّا تِ ؿشح صیش اػتفادُ ؿذُ اػت:
 -1ػٌاكش آب ٍ َّایی (دها ،سعَتت ًؼثی ،فـاس َّا ٍ تاد) دس عَل دٍسُ صهاًی عَالًی اص  2008-2001هیالدی؛
ًَ -2ع ٍ هیضاى غلظت هَاد آالیٌذُ ؿْش ػٌٌذج چَى (گشد ٍ غثاس O3 ،SO2 ،NOx ،CO ، NO ،NO2 ،دس ػال
)2008؛
 -3آهاس تؼذاد هشگٍهیش ًاؿی اص تیواسیّای ػکتِ للثی ٍ هشاخؼِ کٌٌذُّای آػن دس ؿْش ػٌٌذج (هدوَع هاّاًِ ٍ
ػاالًِ ٍ دس دٍسُ صهاًی  2008-2001تشای آػن ٍ  2008-2004تشای ػکتِ للثی).
دس تشخی اص پظٍّؾّا هتغیش ٍاتؼتِ تٌْا دٍ ًتیدِ هوکي داسد ٍ هیتَاًذ فمظ یکی اص دٍ اسصؽ كفش ٍ یک سا تپزیشد
کِ اسصؽ یک تِ هؼٌای ٍلَع حادثِ هَسد ًظش ٍ اسصؽ كفش تِ هؼٌای ػذم ٍلَع آى اػت.
تشای تِ دػت آٍسدى ًتایح سگشػیَى لَخؼتیک یک هتغیشُ اص فشهَلّای ( ٍ )3( ٍ )2( ،)1چٌذ هتغیشُ اص فشهَلّای
( )5( ٍ )4صیش اػتفادُ ؿذ.
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تشای تِ دػت آٍسدى سگشػیَى لَخؼتیک اص فشهَل صیش اػتفادُ هیؿَد.
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کِ دس آًْا  0همذاس ثاتت ،یؼٌی ػشم اص هثذا سگشػیَى ٍ  1هؼشف ٍصى سگشػیَى ،یؼٌی همذاس افضایؾ دس تشتشی
لگاسیتوی تشای یک ٍاحذ افضایؾ دس  xاػت کِ هیتایؼت تِ کوک ًوًَِ تلادفی تشآٍسد ٍ هَسد آصهَى لشاس
گیشًذ i.احتوال ٍلَع حادثِ ٍ ( 1-iاحتوال ػذم ٍلَع yi ،هتغیش ٍاتؼتِ ٍ  Xiهتغیش هؼتمل :ln ،لگاسیتن Li ،کِ
لگاسیتن ًؼثت تشتشی یا هضیت اػت ًِ ،تٌْا تش حؼة  Xتلکِ (ًکتِ هْن اص ًظش تخویي) تش حؼة پاساهتشّا ًیض
خغی اػت .دس تاال  Lتِ ًام الخیت هؼشٍف اػت (گدشاتی)1387 ،؛ تٌاتشایي الخیت تِ هذلّایی هاًٌذ ()5 ٍ 3
اعالق هیؿَد.
دس سٍؽ سگشػیَى لَخؼتیک دادُّا تِ چْاس كَست دس هذل ٍاسد ؿذُاًذ .اتتذا هشگ ٍ هیش تیواسی ػکتِ للثی تِ
دٍ كَست تا آالیٌذُّا ٍ تذٍى آالیٌذُّا – فمظ هتغیشّای آب ٍ َّا -تا سٍؽ پیؾسًٍذُ گامتِگام دس هذل پیادُ
ؿذُ کِ ایي کاس تشای هشاخؼِکٌٌذُّای تیواسی آػن ًیض تِ ّش دٍ كَست رکش ؿذُ اًدام گشفتِ اػت .ػپغ ًتایح
حاكل تشای تشآٍسد تأثیش آب ٍ َّا ٍ آالیٌذُّا تش سٍی تیواسی ػکتِ للثی ٍ آػن اػتخشاج گشدیذ.

ًوَدار  -1ساختار هتغیرّای تحقیق
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یافتِّای تحقیق
اتتذا تِ تحلیل تَكیفی دادُ تش اػاع ًوَداسّا ٍ ػپغ تِ تحلیل اػتٌثاعی پشداختِ ؿذُ اػتً .وَداسّای ()3( ٍ )2
تؼذاد هشگ ٍ هیش ػکٌِ للثی ٍ ًوَداسّای ( )5( ٍ )4تؼذاد هشاخؼِ کٌٌذُ آػن سا تِ تفکیک ػي ٍ خٌغ دس ػال-
ّای هَسد هغالؼِ ًـاى هیدّذ.
تَصیغ ػاالًِ هیضاى هشگ ٍ هیش تیواسی ػکتِ للثی ؿْش ػٌٌذج تِ تفکیک ػي ٍ خٌغ دس ًوَداسّای ( )3( ٍ )2دس
عی دٍسُ هغالؼِ ًـاى دادُ ؿذُاًذ .دس ؿْش ػٌٌذج ً 1714فش هشگ ٍ هیش ٍخَد داؿتِ کِ اص ایي هیضاى تیـتشیي
فشاٍاًی هتؼلك تِ هشداى (ً 954فش) ٍ کوتشیي آى سا صًاى (ً 760فش) ٍ تیـتشیي هیضاى ًیض دس گشٍُ ػٌی  60ػال تِ تاال
(ً 1369فش) اتفاق افتادُ اػت .اص هدوَع تؼذاد هشگ ٍ هیش ،تیـتشیي هیضاى دس ػال ً 386( 2007فش) اتفاق افتادُ کِ
هشداى تا ً 199فش ًؼثت تِ صًاى تا ً 187فش ،تیـتشیي هیضاى سا تِ خَد اختلاف دادُاًذّ .وچٌیي تَصیغ هشگ ٍ هیش
دس هیاى گشٍُّای ػٌی ،ػيّای تاالی  60ػال تا فشاٍاًی ً 316فش داسای تیـتشیي هیضاى هشگ ٍ هیش کِ صًاى تا 162
ًفش دس گشٍُ ػٌی رکش ؿذُ اص هشداى (ً 154فش) پیـی گشفتِاًذ .کوتشیي هیضاى هشگ ٍ هیش ًیض هشتَط تِ ػال 2008
کِ اص کل  1714تؼذاد هشگ ٍ هیش دٍسُ هَسد هغالؼِ فمظ ً 253فش اص ایي تؼذاد سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت.
ًؼثت تَصیغ خٌؼی سلن رکش ؿذُ دس ػال  2008دس هیاى هشداى تا ً 133فش دس هماتل صًاى تا ً 120فش تیـتش اػت.
الثتِ تایذ ارّاى داؿت کِ هیضاى هشگ ٍ هیش دس گشٍُ ػٌی  ٍ 20صیش  20ػال كفش اػت ،یؼٌی ّیچگًَِ هشگ ٍ
هیشی دس ایي ػيّا اتفاق ًیفتادُ اػت (ًوَداس .)3 ٍ 2
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ًوَدار  -2هرگ ٍ هیر تیواری سکتِ قلثی تِ تفکیک هجوَع هرگ ٍ هیر ٍ جٌسیت در ضْر سٌٌدج ()2008-2004
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ًوَدار  -3هرگ ٍ هیر تیواری سکتِ قلثی تِ تفکیک سي در ضْر سٌٌدج ()2008-2004

ًوَداسّای ( )5 ٍ 4هیضاى هشاخؼِ کٌٌذگاى تیواسی آػن سا اص ػال  2001تا  2008تِ تفکیک ػال دس ؿْش ػٌٌذج
ًـاى هیدّذ کِ دس ایي دٍسُ هغالؼِ ً 1565فش دس اثش تیواسی رکش ؿذُ تِ تیواسػتاى هشاخؼِ کشدُاًذ ٍ اص ایي هیضاى
تیـتشیي تؼذاد هشاخؼِکٌٌذُ هشتَط تِ ػال  2008تا ً 364فش اػت کِ تَصیغ ػٌی ایي تؼذاد هشاخؼِکٌٌذُ دس دٍسُ
هزکَس سا ػي ّا  60-41ػال تا ً 119فش ٍ کوتشیي آى سا ػيّای  20-0تا ً 50فش تِ خَد اختلاف دادُاًذ کِ اص
ًظش تمؼینتٌذی خٌؼی دس ػيّا  ،60-41حذاکثش هیضاى هشاخؼِ سا صًاى (ً 90فش) ًؼثت تِ هشداى (ً 29فش) داسا هی-
تاؿٌذ ٍ دس کل ایي ػال ًیض صًاى ( )243تمشیثا دٍ تشاتش هشداى هشاخؼِ کٌٌذُ تیواسػتاًی داؿتِاًذ .اص کل تؼذاد هشاخؼِ
کٌٌذُ هشتَط تِ تیواسی آػن ،ػال  2004تا ً 51فش کوتشیي سلن سا دس تش هیگیشد کِ اص ایي هیضاى ،صًاى تیـتشیي
هشاخؼِکٌٌذُ آػن سا تا ً 40فش دس هماتل هشداى تا ً 11فش داسا ّؼتٌذ .دس هیاى گشٍُّای ػٌی ،افشاد تاالی  60ػال
تیـتشیي سلن (ً 21فش) سا دس تشگشفتِاًذ ٍ صًاى دس ایي گشٍُ ػٌی ،تا ً 18فش هیضاى خیلی صیادی سا ًؼثت تِ هشداى کِ
تٌْا ً 3فش هشاخؼِکٌٌذُ داؿتِاًذ سا تِ خَد اختلاف دادُاًذ .دس ًْایت ،کل هیضاى هشاخؼِ کٌٌذُ (ً 1565فش) دس عی
دٍسُ هَسد هغالؼِ ( )2008-2001دس ؿْش ػٌٌذجً 1012 ،فش تِ صًاى ٍ ً 553فش تِ هشداى تؼلك داؿتِ اػت کِ افشاد
تا ػيّای تیي  60-41ػال تیـتشیي فشاٍاًی (ً 525فش) سا دس احتؼاب خَد لشاس دادُاًذ ٍ اص ایي هیضاى (ػي ّای
 ،)60-41خوؼیت آػیة دیذُ صًاى (ً 396فش) ػِ تشاتش هشداى (ً 129فش) اػت.
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ًوَدار  -4هراجعِ کٌٌدگاى تیواری آسن تِ تفکیک جٌسیت ٍ تا ّن در ضْر سٌٌدج ()2008-2001
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ًوَدار  -5هراجعِ کٌٌدگاى تیواری آسن تِ تفکیک سي در ضْر سٌٌدج ()2008-2001

یافتِّا ًـاى هیدٌّذ کِ دس تشسػی آصهَىّای اًدام ؿذُ خْت آصهَى تاثیش ،دٍ ًَع خغا ٍخَد داسد .خغای ًَع
اٍل خغایی اػت کِ الگَ ،تؼذاد ػذم هشگ ٍ هیش سا هشگ ٍهیش ًـاى هیدّذ ٍ خغای ًَع دٍم خغایی اػت کِ
هشگ ٍ هیش سا ػذم هشگ ٍ هیش ًـاى هیدّذ .تش اػاع الگَی یاد ؿذُ دس  480دادُ ایي هذل  50هَسد خغای عثمِ-
تٌذی اتفاق افتادُ اػت کِ اص ایي تؼذاد خغا 27 ،هَسد هشتَط تِ خغای ًَع اٍل ٍ  23هَسد آى هشتَط تِ خغای ًَع

225

تأثیر عناصر اقلیمی و آالیندهها بر روی بیماریهای سکته قلبی وآسم

دٍم اػت .تش اػاع ایي خشٍخی ،حؼاػیت ایي هذل دس تؼییي تؼذاد هشگ ٍ هیش  90/3دسكذ ٍ دس تؼییي ػذم هیضاى
هشگ ٍ هیش  88/8دسكذ تَدُ کِ تِ عَس کلی  89/6دسكذ هیضاىّای هشگ ٍ هیش سا تِ دسػتی عثمِتٌذی کشدُ ٍ فمظ
 10/4دسكذ خغای عثمِتٌذی ٍخَد داسد (خذٍل .)1
جدٍل ضوارُ  -1دقت هدل ارائِ ضدُ ترای پیصتیٌی هیساى هرگٍهیر ًاضی از تیواری سکتِقلثی هتاثر از عٌاصر آبٍَّایی سٌٌدج
گشٍُ پیؾ فشم

گشٍُ پیؾتیٌیؿذُ هذل تا سٍؽ پیؾسًٍذُ
تؼذاد هشگٍهیش

تؼذاد ػذم هشگٍهیش

دسكذ دلت هذل

کل

هشگٍهیش

215

23

238

90/3

ػذم هشگٍهیش

27

215

242

88/8

-

-

-

480

89/6

دس هغالؼِ تاثیش آب ٍ َّا ٍ آالیٌذُّای ؿْش ػٌٌذج تا اػتفادُ اص سٍؽ پیؾسًٍذُ 31سگشػیَى لَخؼتیک اتتذا فمظ
هتغیشّای آب ٍ َّایی دس هذل ٍاسد ؿذُ ٍ ایي ًتیدِ حاكل ؿذ کِ اص هیاى هتغیشّای آب ٍ َّایی هیاًگیي حذالل
دها ،هیاًگیي حذاکثش سعَتت ًؼثی ٍ ػشػت تاد غالة تش سٍی هشگ ٍ هیش تیواسی ػکتِ للثی تاثیش داسد .تذیي
كَست کِ تا افضایؾ ّش ٍاحذ اص هتغیشّای فَق ،احتوال هیضاى هشگ ٍ هیش ػکتِ للثی تِ تشتیة ٍ 0/06 ،0/16احذ
افضایؾ ٍ ٍ 0/202احذ کاّؾ پیذا هیکٌذ .دس استثاط تا خٌغّ ،ش دٍ خٌغ صى ٍ هشد هؼٌیداس تشآٍسد ؿذُ ٍ ایي
تاثیش تا افضایؾ ػي تیـتش خَد سا ًـاى هیدّذ اها دسػيّای پاییي ( )20-0هؼٌیداس ًیؼتٍ .لی هؼٌیداسی آى دس
ػيّای تاال ًـاى دٌّذُ هشگ ٍ هیشّای تیـتش دس ػيّای تاالی  40ػال اػت (خذٍل.)2

)31- Forward (Conditional
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جدٍل ضوارُ  -2تاثیر آب ٍ َّا ی سٌٌدج تر رٍی هرگ ٍ هیر تیواری سکتِ قلثی تا ٍارد کردى هتغیرّای آب ٍ َّا ()2008-2004
هشحلِ 5

B

S.E.

Wald

Df

Sig.

)Exp(B

-1/496

0/345

18/791

1

0/000

0/224

98/144

3

0/000

-24/972

0/436E3

0/000

1

0/994

0/000

-4/760

0/531

80/231

1

0/000

0/009

-1/588

0/480

10/936

1

0/001

0/204

0/160

0/045

12/582

1

0/000

1/174

0/061

0/022

7/749

1

0/005

1/063

-0/202

0/054

14/030

1

0/000

0/817

0/740

1/859

0/158

1

0/691

2/096

( )1خٌؼیت
ػي
( )1ػي
( )2ػي
( )3ػي
هیاًگیي حذالل دها
هیاًگیي حذاکثش سعَتت ًؼثی
ػشػت تاد غالة (ًات)
ػشم اص هثذا

دس تشسػی ًتایح آصهَى تاثیش ،دس تیي  96دادُ ایي هذل 6 ،هَسد خغا اتفاق افتادُ کِ  3هَسد آى هشتَط تِ خغای ًَع
اٍل ٍ  3هَسد دیگش هشتَط تِ خغای ًَع دٍم هیتاؿذ .تش عثك خشٍخیّای حاكل ،حؼاػیت ایي هذل دس تؼییي
هیضاى هشگ ٍ هیش تیواسی ػکتِ للثی  90/6دسكذ ٍ تشای هیضاى ػذم هشگ ٍهیش  95/3دسكذ اػت ٍ تِ عَس کلی
 93/8دسكذ هذلّا سا تِ دسػتی عثمِتٌذی کشدُ کِ دس ایي تشسػی تٌْا  6/2دسكذ خغای عثمِتٌذی ٍخَد داسد
(خذٍل.)3
جدٍل ضوارُ  -3دقت هدل ارائِ ضدُ ترای پیصتیٌی هیساى هرگ ٍ هیر ًاضی از تیواری سکتِ قلثی هتاثر از عٌاصر آب ٍ َّا ٍ آالیٌدُّای سٌٌدج

گشٍُ پیؾ فشم

گشٍُ پیؾتیٌیؿذُ هذل تا سٍؽ پیؾسًٍذُ
تؼذاد هشگ ٍ هیش

تؼذاد ػذم هشگ ٍ هیش

کل

دسكذ دلت هذل

هشگ ٍ هیش

29

3

32

90/6

ػذم هشگ ٍ هیش

3

61

64

95/3

-

-

-

96

93/8
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تشای اسصیاتی تاثیش هتغیشّای هَسد هغالؼِ تش سٍی هشگ ٍهیش تیواسی ػکتِ للثیٍ ،لتی کِ هدوَع هتغیشّای هؼتمل
دس هذل ٍاسد ؿذًذ ،هیاًگیي حذالل دها ٍ حذاکثش ػشػت تاد تش سٍی هشگ ٍ هیش تیواسی ػکتِ للثی دس ؿْش ػٌٌذج
تاثیش داسًذ ،یؼٌی ًؼثت لگاسیتوی ػٌاكش هزکَس دس هٌغمِ تش هیضاى هشگ ٍ هیش تِ تشتیة داسای -0/360 ٍ 0/211
اػت .دس استثاط تا خٌغ ،هشگ ٍ هیش ػکتِ للثی ّیچگًَِ ساتغِ هؼٌیداسی تا خٌغ ًذاسد .اها تا ػيّای  40-21تا
 99دسكذ ػغح اعویٌاى ٍ تا ػي ّا  <40تا ػغح اعویٌاى  90دسكذ ،هؼٌیداس اػت (خذٍل  .)4اها ّیچ استثاط
هؼٌیداسی تیي هشگ ٍ هیش تیواسی ػکتِ للثی ٍ آالیٌذُّای ؿْش ػٌٌذج ٍخَد ًذاسد کِ ؿایذ تِ ایي دلیل تاؿذ کِ
آالیٌذُّای ؿْش ػٌٌذج تِ دسػتی ثثت ًـذُ ،کِ احتواال تِ دلیل اػتمشاس ًاهٌاػة ایؼتگاُّای هاًیتَسیٌگ آلَدگی
هَخَد دس ؿْش ػٌٌذج هیتاؿذ.
تش عثك هذل ،دس تشسػی دلت هذل خْت پیؾ تیٌی هشاخؼِکٌٌذُّای تیواسی آػن دٍ ًَع خغای عثمِتٌذی ٍخَد
داسد کِ خغای ًَع اٍل هشتَط تِ ػذم هشاخؼِکٌٌذُّا تِ تیواسػتاى ٍ خغای ًَع دٍم هشتَط تِ هشاخؼِکٌٌذُّا تِ
تیواسػتاى هیتاؿذ .تش اػاع الگَی یاد ؿذُ ،دس تیي  768دادُ هذل 138 ،هَد خغای عثمِتٌذی هتؼلك تِ خغای ًَع
اٍل ٍ  61خغای عثمِتٌذی هشتَط تِ خغای ًَع دٍم تَدُ اػت .تش اػاع خشٍخیّا ،حؼاػیت هذل دس تؼییي
هیضاى هشاخؼِکٌٌذُ تِ تیواسػتاى  88/5دسكذ ٍ دس تؼییي هیضاى ػذم هشاخؼِکٌٌذُ تِ تیواسػتاى  41/5دسكذ تَدُ کِ
تِ عَس کلی ،هذل  74/1دسكذ هیضاى هشاخؼِکٌٌذُ سا تِ دسػتی عثمِتٌذی کشدُ اػت (خذٍل .)5
جدٍل ضوارُ  -4تاثیر آب ٍ َّا ٍ آالیٌدُّای َّای سٌٌدج تر رٍی هرگ ٍ هیر تیواری سکتِ قلثی تا ٍارد کردى کل هتغیرّا ()2008-2004
هشحلِ 3

B

S.E.

ػي

-24/546

7/000E3

0/000

-5/836

1/489

15/362

1

-1/775

1/064

2/779

1

0/095

0/211

0/063

11/120

1

0/001

1/235

-0/360

0/134

7/194

1

0/007

0/698

8/817

3/363

6/875

1

0/009

6/747E3

( )1ػي
( )2ػي
( )3ػي
هیاًگیي حذالل دها
حذاکثش ػشػت تاد (ًات)
ػشم اص هثذا

)Exp(B

Wald

Df

Sig.

16/597

3

0/001

1

0/997

0/000

0/000

0/003
0/170
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جدٍل ضوارُ  -5دقت هدل ارائِ ضدُ ترای پیصتیٌی هیساى هراجعِکٌٌدُ تیواری آسن هتاثر از عٌاصر آب ٍ َّایی سٌٌدج
گشٍُ پیؾتیٌیؿذُ هذل تا سٍؽ پیؾسًٍذُ
کل

گشٍُ پیؾ فشم
تؼذاد هشاخؼِکٌٌذُ

تؼذاد ػذم هشاخؼِکٌٌذُ

دسكذ دلت هذل

هشاخؼِکٌٌذُ

471

61

532

88/5

ػذم هشاخؼِکٌٌذُ

138

98

236

41/5

-

-

-

768

74/1

سٍؽ پیؾسًٍذُ گام تِ گام دس سگشػیَى لَخؼتیک دس استثاط تا هشاخؼِکٌٌذُّای تیواسی آػن ٍ ػٌاكش آب ٍ-
َّایی ؿْش ػٌٌذج ًـاى هیدّذ کِ دس تیي ػٌاكش آب ٍ َّایی هَسد تشسػی دس ؿْش ػٌٌذج ،هیاًگیي حذالل
سعَتت ًؼثی ،هتَػظ سعَتت ًؼثی ،هتَػظ ػشػت تاد ٍ ػشػت تاد غالة تش سٍی تؼذاد هشاخؼِکٌٌذُّا تِ تشتیة
تا تشتشی لگاسیتوی  0/198 ٍ -0/632 ،-0/141 ،0/16تاثیش هؼٌیداسی داسًذ .استثاط تیي ّش دٍ خٌغ ٍ هشاخؼِکٌٌذُ
ٍ ًیض تا ػي ّا  40-21 ٍ 20-0هؼٌیداس اػت .تِ ػثاست دیگش تشخالف تیواسی ػکتِ للثی ،هیضاى آػن دس ػيّای
کوتش اص  40ػال تیـتش دیذُ هیؿَد (خذٍل .)6
جدٍل ضوارُ  -6تاثیر آبٍَّا ی سٌٌدج تر رٍی ٍرٍدیّای تیواری آسن تا ٍارد کردى هتغیرّای آب ٍَّا ()2008-2001
هشحلِ 8

B

S.E.

Wald

Df

Sig.

)Exp(B

( )1خٌؼیت

0/936

0/179

24/446

1

0/000

2/549

15/946

3

0/001

-0/611

0/250

6/003

1

0/014

0/543

-0/752

0/249

9/150

1

0/002

0/471

0/034

0/259

0/017

1

0/897

1/034

0/160

0/030

28/422

1

0/000

1/174

-0/141

0/025

30/736

1

0/000

0/869

-0/632

0/063

87/125

1

0/000

0/531

0/198

0/039

25/769

1

0/000

1/219

3/712

0/627

35/094

1

0/000

40/946

ػي
( )1ػي
( )2ػي
( )3ػي
هیاًگیي حذالل سعَتت ًؼثی
هتَػظ سعَتت ًؼثی
هتَػظ ػشػت تاد (ًات)
ػشػت تاد غالة (ًات)
ػشم اص هثذا
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تش اػاع هذل اسائِ ؿذُ دس پیؾتیٌی هیضاى هشاخؼِکٌٌذُ تیواسی آػن دس ؿْش ػٌٌذج ًـاى هیدّذ کِ حؼاػیت
هذل دس تؼییي هیضاى هشاخؼِکٌٌذُ  100دسكذ ٍ دس تؼییي هیضاى ػذم هشاخؼِکٌٌذُ كفش دسكذ اػت .تغَس کلی هذل
 93/8دسكذ هشاخؼِکٌٌذُّا سا تِ دسػتی عثمِتٌذی کشدُ اػت ٍ خغای عثمِتٌذی دس هذل فمظ  6/2دسكذ اػت.
خذٍل ( )7دلت ًتایح تِ دػت آهذُ تَػظ سٍؽ پیؾسًٍذُ سا ًـاى هیدّذ.
جدٍل ضوارُ  -7دقت هدل ارائِ ضدُ ترای پیصتیٌی هیساى هراجعِکٌٌدُ تیواری آسن هتاثر از عٌاصر آب ٍَّایی ٍ آالیٌدُّای سٌٌدج
گشٍُ پیؾتیٌیؿذُ هذل تا سٍؽ پیؾسًٍذُ
گشٍُ پیؾ فشم

کل
تؼذاد هشاخؼِکٌٌذُ

تؼذاد ػذم هشاخؼِکٌٌذُ

دسكذ دلت هذل

هشاخؼِکٌٌذُ

90

0

90

100/0

ػذم هشاخؼِکٌٌذُ

6

0

6

0/0

-

-

-

96

93/8

جدٍل ضوارُ  -8تاثیر آب ٍَّا ٍ آالیٌدُّای َّای سٌٌدج تر رٍی هیساى هراجعِکٌٌدُ تیواری آسن تا ٍارد کردى کل هتغیرّا ()2008-2001
هشحلِ 1

ػي
( )1ػي
( )2ػي
( )3ػي
ػشم اص هثذا

B

S.E.

-1/800

1/138

2/501

18/067

8/204E3

0/000

1

18/067

8/204E3

0/000

1

0/998

3/135

1/022

9/422

1

0/002

)Exp(B

Wald

Df

Sig.

2/501

3

0/475

1

0/114

0/165

0/998

7/024E7
7/024E7
23/000

تا تَخِ تِ سٍؽ هَسد اػتفادُ دس تشآٍسد تاثیش ػٌاكش آب ٍَّا ٍ آالیٌذُّای تش سٍی هشاخؼِکٌٌذُّای تیواسی آػن
دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ ًـاى هیدّذ کِ تیي هتغیشّای هؼتمل ( ػٌاكش آب ٍَّا ٍ آالیٌذُّا) ٍ هتغیش ٍاتؼتِ
(هشاخؼِکٌٌذُ تیواسی آػن) ّیچ گًَِ تاثیش هؼٌیداس ٍ سٍؿٌی ٍخَد ًذاسد .تِ ػثاست دیگش ،صهاًی کِ ػٌاكش آب ٍ-
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َّایی ّوضهاى تا آالیٌذُّا دس هذل ٍاسد ؿذًذّ ،یچ گًَِ تاثیش هؼٌیداسی تیي هتغیشّا پیذا ًـذُ اػتّ .وچٌیي ّیچ
گًَِ استثاط هؼٌیداسی تیي هشاخؼِکٌٌذُ ٍ ػي ٍخَد ًذاسد (خذٍل  .)8اها دس كَستی کِ آالیٌذُّا اص هذل تشداؿتِ
ؿذُ اػت ،تاثیش ػٌاكش آبٍَّا تش سٍی هشاخؼِکٌٌذُّای تیواسی آػن ًوایاى اػت (خذٍل .)6
تحث ٍ ًتیجِگیری
تغییشات آب ٍ َّا ٍ آالیٌذُّا اص ػَاهل هَثش تش تیواسیّا ّوَاسُ هَسد تَخِ تَدُ ٍ ؿٌاػایی تْتش ٍ دلیمتش آى
خْت کاّؾ هشگ ٍ هیش ٍ هشاخؼِ تیواسیّا هی تَاًذ ساّگـای صًذگی ساحتش تشای اًؼاى تَیظُ دس ؿْشّا کِ تِ
ًَػی دسگیش صًذگی كٌؼتی ّؼتٌذ ،تاؿذ .هحمماى صیادی تِ تشسػی اثش آب ٍ َّا تش تیواسیّای للثی ٍ ػشٍلی ٍ
تٌفؼی پشداختِاًذ.
ًتایح هغالؼِ ًـاى هیدّذ کِ هشگ ٍ هیش ػکتِ للثی ،هتاثش اص ػٌاكش هیاًگیي حذالل دها ،هیاًگیي حذاکثش سعَتت
ًؼثی ٍ ػشػت تاد غالة (ًات) اػت  .دس هیاى ػٌاكش هزکَس ،هتَػظ حذالل دها تا تشتشی لگاسیتوی ً 0/16مؾ
ػوذُای سا تش سٍی افضیؾ هیضاى هشگ ٍ هیش ًؼثت تِ هتَػظ حذاکثش سعَتت ًؼثی ٍ ػشػت تاد غالة تاصی هی-
کٌذ؛ صیشا تا ّ ش ٍاحذ افضایؾ دس هیاًگیي حذالل دها دس ؿْش ػٌٌذج ٍ 0/16احذ احتوال ٍلَع هشگ ٍ هیش ػکتِ
للثی ًیض تاال هی سٍد دس كَستی کِ هیضاى تاثیش گزاسی حذاکثش سعَتت ًؼثی ٍ ػشػت تاد غالة تش سٍی هشگ ٍ هیش
تِ تشتیة ٍ 0/06احذ افضایؾ ٍ ٍ 0/202احذ کاّؾ تَدُ اػت .الصم تِ رکش اػت کِ تاد غالة ًمؾ اػاػی دس
کاّؾ هشگ ٍ هیش داسد.
تا ٍخَد آالیٌذُّا ،خَد آالیٌذُّا هؼتمیوا استثاط هؼٌیداسی ًـاى ًذادًذ اها تِ عَس غیشهؼتمین ،تا افضایؾ ّش ٍاحذ
دس هیاًگیي حذالل دها ٍ حذاکثش ػشػت تاد ،احتوال هشگ ٍ هیش تِ تشتیة ٍ 0/211احذ افضایؾ ٍ ٍ 0/360احذ
کاّؾ پیذا کشدُ اػت .تذیي هؼٌی کِ تا افضایؾ ّش ٍاحذ دها تا ٍخَد آالیٌذُّا دس هٌغمِ احتوال ٍ 0/051احذ
ًؼثت تِ ًثَد آًْا ،تش سٍی هشگ ٍ هیش تیـتش تاثیش داسد؛ تِ ػثاست دیگش ،هیضاى پشاکٌؾ آالیٌذُ دس ػغح ؿْش ػٌٌذج
هیضاى حؼاػیت تِ دها سا ٍ 0/051احذ افضایؾ هیدّذ.
یافتِ ّای تحمیك دس استثاط تا تؼذاد هشاخؼِ آػن تِ تیواسػتاى ًیض دال تش ایي اػت کِ آػن اص ػٌاكش حذالل سعَتت
ًؼثی ،هتَػظ سعَتت ًؼثی ،هتَػظ ػشػت تاد (ًات) ٍ ػشػت تاد غالة (ًات) تاثیش هیپزیشد؛ تِ ػثاست دیگش،
ًؼثت لگاسیتوی ّش کذام اص پاساهتشّای فَق دس هیاى ػٌاكش آب ٍ َّایی تش سٍی تؼذاد هشاخؼِ کٌٌذُ تِ تشتیة
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داسای  0/198 ٍ -0/632 ،-0/141 ،0/160دس ؿْش ػٌٌذج اػت .تِ ایي هؼٌی کِ هیضاى هشاخؼِ کٌٌذُ آػن دس صیش
هیاًگیي سعَتت ًؼثی ٍ دس ؿشایظ خـک هٌغمِ تیـتش ٍ دس تاالتش اص ًمغِ هیاًگیي سعَتت ًؼثی ٍ ٍخَد ؿشایظ
هشعَب هٌغمِ ،کوتش هی ؿَد ٍ افضایؾ هتَػظ ػشػت تاد تِ هغثَػیت َّا دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ هیافضایذ .تا
ٍخَد آالیٌذُّا ٍ ػٌاكش آب ٍ َّا تِ عَس تَامّ ،یچ کذام اص ػٌاكش ٍ آالیٌذُّا تا ٍسٍدی تیواسػتاًی ًاؿی اص
تیواسی آػن ّیچگًَِ تاثیش هؼٌیداسی سا ًـاى ًویدٌّذ.
ّوچٌیي یافتِّا ًـاى هیدٌّذ کِ تاثیش ػٌاكش آب ٍ َّا تش سٍی هشگ ٍ هیش ػکتِ للثی دس ّش دٍ خٌغ صى ٍ هشد
هؼٌیداس تشآٍسد ؿذُ اػت ٍ ایي دسخِ هؼٌیداسی تا افضایؾ ػي تیـتش خَد سا ًـاى هیدّذ اها دس ػيّای پاییي
( )20-0هؼٌیداس ًیؼت .دس كَستی کِ تا ٍخَد آالیٌذُّا ،هشگ ٍ هیش ػکتِ للثی دس ّش دٍ خٌغ تِ یک هیضاى تاثیش
داسد .تِ ػثاست ػادُ تش ،دس كَست ٍخَد آلَدگی دس هحیظ تش سٍی ّن صى ٍ ّن هشد هَثش ٍالغ هیؿَد .تشخالف
تیواسی ػکتِ للثی ،دس كَست ٍخَد كشف ػٌاكش اللیوی ،هیضاى هشاخؼِ کٌٌذُ تیواسی آػن دس عی دٍسُ هَسد
هغالؼِ ،دس ػيّای کوتش اص  40ػال تیـتش دیذُ هیؿَد؛ اها دس كَست ٍخَد آلَدگی دس هحیظ ،آالیٌذُّا تش سٍی
توام ػيّای هَسد هغالؼِ ( )<60-0هَثشًذ؛ یؼٌی اگش آالیٌذُّا دس هحیظ ٍخَد داؿتِ تاؿٌذ توام افشادی کِ داسای
آػن ّؼتٌذ دس هماتل آًْا آػیةپزیش خَاٌّذ تَد .دس هدوَع ،تیواسیّای ػکتِ للثی ٍ آػن دس ؿْش ػٌٌذج تِ
تشتیة ،تاتغ خٌغ ٍ ػي خاكی ًیؼتٌذ.
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