مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال ششم/شماره  /1بهار 1931

تاریخ دریافت1493/8/1 :

تاریخ پذیرش1493/3/40 :

ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با ذرات معلق  PM2.5هوای شهر اصفهان با
استفاده از مدل  Air Qدر سال2931
مهدی مختاری ،1نگار جعفری ،3یعقوب حاجیزاده ،3امیر محمدی ،4محمد میری ،4علی عبداله نژاد

چکیده
مقدمه :مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دادهاند که آلودگی هوا باعث شیوع بیماریهایی مانند مشکالتت ننس کی و قلبکی ،ککاه
عملالرد ریه ،برونشیت مزمن و مرگ میشود .هدف این مطالعه برآورد اثرات بهداشتی و مرگ زودرس ناشکی از  PM2.5در شکهر
اصسهان در سال  1491بوده است.
روشها :این مطالعه از نوع اکولوژیک بود .اطتعات یکساله  PM2.5ای تگاههای پای استانداری ،خواجو و الیادران از سکازمان
حساظت محیط زی ت و اطتعات اپیدمیولوژیک از مرکز بهداشت استان نهیه و جهت برآورد اثکرات  PM2.5بکر سکتمت مکردز از
نرزافزار  Air Qپیشنهادی سازمان بهداشت جهانی ( )WHOاستساده گردید.
نتایج :بیشترین و کمترین غلظت  PM2.5به نرنیب به ای تگاههای استانداری و خواجو مربوط میشد .غلظت متوسکط سکالیانه،
متوسط زم تان ،متوسط ناب تان و صدک  PM2.5 98در شکهر اصکسهان بکه نرنیکب برابکر بکا  61/46 ،81/94 ،64/43و 103/4
 μg/m3بوده است .نعداد کل موارد مرگ منت ب با بروز پایه  484/3نسر در  103نسر و با خطر ن بی  1/013 ،1/011و  1/019بکه
نرنیب  968 ،644و  1114نسر در سال بوده است.
بحث و نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد  8/1درصد از کل مرگ و میرهای غیر انساقی ثبکت شکده در سکال  1491در شکهر
اصسهان منت ب به  PM2.5است .میانگین غلظت  PM2.5در فصل سرما به دلیل وجود اینورژن حرارنی و اضکافه شکدن مصکارف
سوخت برای مقاصد گرمایشی بیشتر از میانگین غلظت آن در فصل گرما به دست آمد .لذا اقدامات کنترلی در جهت کاه انتشار
آالیندهها به طور قابل نوجهی منجر به کاه میزان مرگ و میرها میشود.
واژگان کلیدی :آلودگی هوا ،اثرات بهداشتیAirQ ،PM2.5 ،
مقدمه

و صتتنعمی جهتتان و ستتاکنان آنهتتا اس ت

آلودگی هوا یکی از موضوعات مهم زیست
اس

که اثرات آن بر سالم

به اثبات رسیده اس

( .)2 ،3در

محیطتی

گذشمه آلودگی شدید هوا در اروپا (دره میوز و لندن)

انسانها در قترن بیستمم

و میر هراران

و آمریکا (دنور) منجر به بیماری و مر

( .)1نگرانیهتا در متورد اثترات

نفر شده اس  .علی رغم این که حضور آالینتدههتای

آالیندههای هوا بر سالممی انسانها هم در کشتورهای

هتتوا در غل ت ه تای بس تیار جرئ تی و کممتتر از حتتد

توسعه یافمه و هم در حال توسعه وجتود دارد (.)1-3

اسماندارد نباید اثرات سوئی بر ستالممی انستان داشتمه

امروزه آلودگی هوا یکی از مشکالت شهرهای بترر

باشد ،ولی برای گروههای جمعیمی حساس متیتوانتد

 -1استادیار ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 -2دانشجوی دکتری بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3استادیار ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -4دانشجوی دکتری بهداشت محیط ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
نویسندهی مسئول :علی عبداله نژاد

Email : abdolahnejad.a@gmail.com

آدرس :یزد ،میدان عالم ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  ،دانشکده بهداشت تلفن09190203500 :فاکس09190203553 :
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اثرات  PM2.5بر سالمت در اصفهان

مهدی مختاری و همکاران

اپیدمیولوژیک در جهان نشان دادند که آلودگی هتوای

بر ستالممی از قبیتل ابتمالء بته سترطان ریته و انتواع

شتیوع بیمتاریهتایی ماننتد مشتکالت

بیماریهای قلبی -ریوی داشمه باشند ( .)13چون این

مرمن و

آالیندهها سطح ویژه بسیار باالیی داشتمه و متیتواننتد

میشود ( .)1 ،5این بیماریها به صورت عوامل

مواد آلتی گتوناگونی مانند هیدروکربنهای آروماتیک

تنفسی و قلبی ،کاهش عملکرد ریه ،برونشی
مر

بار مالی زیادی بر دول

(،PAHS)Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

اصلی مر

و میر و معلولی

تحمیتل متیکننتتد ( .)6طبت آمتتار ستتازمان بهداشت

نیمروهیتتدروکربنهتتای آروماتیتتک (،)nitro-PAHS

جهانی در سرتاسر جهان سالیانه  088888نفر بتر اثتر

فلرات سنگین ،پاتوژنها و مواد رادیواکمیو را به تود

بیماریهای تنفسی و سرطان ریته مترتبط بتا آلتودگی

جذ

و به عم ریه نفوذ کرده و وارد جریتان تون

هوا میمیرند ( )7که تعداد نردیک بته  158888متورد

شده و باع

از آنها در جنتو

آستیا اتفتا متیافمتد ( .)0نمتایج

مطالعات در صوص اثرات کوتاه مدت و بلند متدت

اثرات نامطلو

از جمله جهش ژنمیکتی

شوند (.)11،14
در دهههای ا یر در اروپا ستطح غل ت

 PM2.5در

آالیندهها به صورت موارد بسمری ،مراجعه به پرشتک،

هوای مناط شهری روبه افرایش بوده اس  .در اروپتا

و ستالهتای از

مطالعات کوهورت ارتبتا تمتاس طتوالنی متدت بتا

تعداد موارد یک بیماری اص ،مر
دس

رفمه زنتدگی بیتان متیشتود ( .)9آالینتدههتای

 PM2.5و افرایش میران مر

و میر را نشتان دادنتد و

زی تادی ماننتتد  ،O3 ،SO2 ،NO2 ،COذرات معل ت و

ارتبا قوی بین غل

غیره در هوا وجود دارند که میتوانند سالممی انسانها

افراد به بیمارسمانها به دلیل مشکالت قلبی و تنفستی

را تهدید کننتد ( .)18در میتان ایتن آالینتدههتا ذرات

را تأیید میکننتد ( .)13 ،15مطالعتات مشتابهی بترای

ویژهای دارنتد .ذرات معلت متی

تعیین اثرات کوتاه متدت ذرات معلت توستط Air Q

تواند هم منشأ طبیعی و هم منشأ مصنوعی داشمه باشد

در دنیا از جمله در چین ،اسمرالیا و ایران انجتام شتده

( .)9در محیطهای شتهری ترافیتک یتا وستائط نللیته

استت

( .)0 ،9 ،16 ،17قتتره چتتاهی و همکتتاران در

مهممرین عامل انمشتار ذرات معلت ( )PMمتیباشتد

ش تیراز ( ،)10گتتودرزی و همکتتاران در اهتتواز (،)19

جهتانی (World

غالمپتتور و همکتتاران در تبری تر ( ،)28نتتور متترادی و

 WHO)Health Organizationنشان میدهد ذرات

همکتتاران در لرستتمان ( ،)21حس تینی و همکتتاران در

کممر از  18میکرون میتواند عامل بیماریهای تنفسی

سنندج ( ،)22مخماری و همکاران در یرد از نرم افترار

و قلبی -عروقی ماننتد آستم ،برونشتی  ،حملتههتای

بر آورد اثرات بهداشمی  PM2.5و PM10

معل ( )PMاهمی

( .)11گرارشات ستازمان بهداشت

قلبی ،کاهش عملکرد ریته و متر

و میتر باشتد ،بته

 AirQجه

ذرات معل و تعتداد مراجعته

اسمفاده کردند (.)23

طوری که در بر ی شهرهای اروپا به ازای افرایش هر

زاللی و همکاران در فاصله زمانی سالهتای -1391

ذرات کوچتکتتر

منمستب بته

 18میکروگرم در ممرمکعب غل
از  18میکرون میران مر

 1300در اهواز جه

تعیین موارد متر

و میر  %6افرایش متییابتد

ذرات کممر از  18میکرون ( )0و ندافی و همکاران از

( .)12ذرات قابل اسمنشا که قطر آئرودینامیکی آنها

تعیین اثرات بهداشتمی منمستب بته

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 6شماره  / 1بهار 1316

این نرمافرار جه

77

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 5:26 +0430 on Friday July 20th 2018

مضتتر باشتتد ( .)1 ،4در دو دهتته ا یتتر مطالعتتات

کممر از  2/5میکرون اس

بیرونی باعت

میتوانند اثترات نتامطلوبی

اثرات  PM2.5بر سالمت در اصفهان

مهدی مختاری و همکاران

هتوا  NO2 ،SO2 ،PM10و O3

آالیندههای شتا

موارد وقوع مر

در  185نفر که از متترکر بتتهداش

اسمفاده کردنتد ( .)24در همته ایتن مطالعتات اثترات

شهر اصفهان تهیه شد ،محاسبه گردید .ایتن نترمافترار

بهداشمی ذرات معل کممر از  18و  2/5میکرون قابتل

برای ارزیابی اثرات بهداشمی آالیندههای هتوا از روی

توجه بوده اس .

محاسبه جرء منمسب ()Attributable Proportion

مر

ناشی از بیماریها و سکمههتای قلبتی و PM2.5

توستتط  Atkinsonو همکتتاران در لنتتدن و  Xieو
همکاران در چین انجام گرف
که بین غل

میکند.
فرمول ()1

و نمایج آنها نشان داد
ناشتی ستکمههتای

ایتن ذرات و متر

در این فرمول ) RR(cطر نسبی پیامتد بهداشتمی در

قلبی و مراجعات بیمارستمانی ارتبتا منطلتی وجتود

گروه مورد ن ر و ) P(cنسب

دارد .)25 ،26( .همچنتتتین  Boldoو همکتتتاران در

ن ر میباشتد .بتا دانستمن میتران بتروز پایته ( )IBدر

ارزیابی اثترات ذرات

()IE

اسپانیا از نرمافرار  Air Qجه

کوچکمر از  2/5میکرون اسمفاده نمودند که نشتان داد
 PM2.5پمانسیل طر باالیی برای جمعی

دارد (.)13

جمعیت

گتروه متورد

جامعه میتوان میران منمسب به تماس جمعیت
را با فرمول  2محاسبه نمود:
IE= I × AP

فرمول ()2

این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات بهداشمی ناشتی از
ذرات معل کوچکتر از  2/5میکرون در شهر اصفهان
انجتتام گرفمتته استت

تتتا متتوارد ریستتک ابتتمالء بتته

بیماریهای مرتبط با این آالینده و مر

و میتر ناشتی

سرانجام با فرمول  3در یک جمعی

به اندازه  Nایتن

میران را میتوان به تعداد موارد برآورد شتده منمستب
به تماس ( )NEتبدیل نمود (.)10 ،24

از آن برآورد گردد.

فرمول ()3

مواد و روشها

شتتهر اصتتفهان بتتا جمعیمتی حتتدود  1768948نفتتر و

این مطالعه از نوع اکولوژیتک است  .بترای ارزیتابی

مساحمی برابر با  493/0کیلوممر مربع سومین شهر پتر

اثرات بهداشتمی  PM2.5از نترم افترار  Air Q2.2.3کته

کته در طتول جفرافیتایی 51/39

توسط سازمان بهداش

جهتانی ( )WHOجهت

جمعی

ایران است

NE= IE × N

بتر

شرقی و عرض جفرافیتایی  32/30شتمالی بتا ارتفتاع

آورد و تخمین اثرات بهداشمی آالیندههتای هتوا روی

 1578ممر از سطح دریتا در مرکتر ایتران قترار گرفمته

به کار میرود استمفاده گردیتد .ایتن

و

سالممی جمعی

نرم افرار دادههای کیفی

هوا در غل

هتای مخملت

با پاراممرهای اپیدمیولوژیک مانند طتر نستبی ،بتروز
پایه و جرء منمستب تلفیت کترده و حاصتل آن را بته
صورت مر

و میر بیان میکند.

بتروز پتایته بتراساس اطالعات متربتو به تتعتداد
76

اس  .وجود وسائط نللیه زیتاد ،بیابتانهتای بترر
تعداد زیادی صنایع برر

در اطتراف شتهر اصتفهان،

این شهر را به یکی شهرهای آلوده ایران تبتدیل کترده
اس

(.)27

دادههای یکساله  PM2.5ایسمگاههای نمونهبرداری
اسمانداری ،واجو و الیادران از سازمان محیط زیس
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مطالعات مشابهی نیر جه

تعیین ارتبا بین متوارد

 APکه مطاب فرمتول  1محاستبه متیشتود ،استمفاده

اثرات  PM2.5بر سالمت در اصفهان

مهدی مختاری و همکاران

دسمورالعمل  WHOتوسط نرم افرار  Excelپردازش

بیشمرین و کممرین میانگین سالیانه ،زمسمان ،تابسمان

شدند .سپس میانگین ،حداکثر فصلی و سالیانه به

و حداکثر سالیانه  PM2.5به ترتیب مربو به ایسمگاه

همراه صدک  90سالیانه آالینده  PM2.5اسمخراج

اسمانداری و واجو اس

مموسط

گردید .سرانجام این دادهها طب دسمورالعمل WHO

سالیانه ،مموسط زمسمان ،مموسط تابسمان و صدک 90

وارد نرمافرار  Air Qشد و جرء منمسب ( )APموارد

 PM2.5در شهر اصفهان به ترتیب برابر با ،76/64

و بیماری مرتبط با  PM2.5اسمخراج گردید.

 71/37 ،01/93و  μg/m3 284/3بوده اس  .شکل 1

مر

میانگین سالیانه  PM2.5را در هر سه

پهنهبندی غل

نتایج

ایسمگاه نشان میدهد که بیشمرین میانگین مربو به

 PM2.5بر حسب میکروگرم در لیمر

جدول  1غل

در ایسمگاههای اندازهگیری

و همچنین غل

ایسمگاه اسمانداری اس .

واجو ،الیادران و

جدول  :1غلظت  PM2.5بر حسب میکروگرم در متر مکعب در ایستگاههای اندازهگیری خواجو ،الیادران و استانداری
پارامترها

ایستگاه خواجو

ایستگاه الیادران

ایستگاه استانداری

میانگین کل ایستگاه ها

میانگین سالیانه

78/8

77/3

177/1

76/64

میانگین زمستان

77

76/4

17/4

81/13

میانگین تابستان

47/7

63/3

177/7

71/37

حداکثر سالیانه

187/6

487/7

417/7

471/7

حداکثر زمستان

771/4

487/7

417/7

317/6

حداکثر تابستان

777/7

773/1

734/1

747/8

صدک  18سالیانه

187/6

168/1

777/1

774/3

شکل  :1پهنهبندی غلظت  PM2.5در ایستگاههای نمونهبرداری استانداری ( ،)1الیادران ( )2و خواجو ( )3در فصل تابستان (شکل چپ) و زمستان (شکل راست)
در شهر اصفهان
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شتهر اصتفهان تهیه گردید و سپتس این دادهها طتب

اسمانداری را در شهر اصفهان نشان میدهد که

اثرات  PM2.5بر سالمت در اصفهان

جدول  2شا

مهدی مختاری و همکاران

های بروز پایته ،طتر نستبی ،جترء

مموسط  970نفر اس

که نردیک به  71/95درصتد آن

منمستب

اس  .شکل  ،3درصد روزهایی که متردم در مواجهته

با بروز پایه  603/5در  185نفر و با طر نسبی 1/811

با غل

 PM2.5قرار گرفمه اند را نشتان

 1/815 ،و  1/819به ترتیتب  970 ،733و  1213نفتر

میدهد که با توجه به آن بیشتمرین روزهتای مواجهته

بوده اس .

افراد با غل ت  48-49μg/m3بتوده است  .شتکل ،4

منمسب و تعداد موارد مر

میدهد .با توجه جدول  2تعداد موارد متر

شکل  2تعداد تجمعی موارد کل مر هتای منمستب

های مخمل

درصد تعداد موارد متر

به  PM2.5را در محدودههتای طتر نستبی مموستط،

مخمل

پایین و باال را نشان متیدهتد کته تعتداد کتل متوارد

بیشمرین موارد مر

تجمعتی متتر

منمستتب بتته  ،PM2.5بتتا طتتر نستتبی

در ارتبتا بتا غل ت هتای

 PM2.5را نشان میدهد با توجته شتکل فتو
منمسب با  PM2.5در غل

های

 78 -79-μg/m3بوده اس .

جدول  :2برآورد شاخصهای بروز پایه ،خطر نسبی ،جز منتسب و تعداد موارد مرگ منتسب به  PM2.5را در  115نفر
پیامد بهداشتی
کل مرگها

جزء منتسب)(AP

تعداد موارد مرگ منتسب

بروز پایه

خطر

))BI

نسبی)(RR

683/7

1/711

6/716

1/717

8/133

733

1/711

17/783

1713

(نفر)
178

شکل  :2رابطه بین تعداد تجمعی موارد کل مرگهای منتسب به  PM2.5در برابر فواصل غلظت آن در شهر اصفهان
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منمسب به  PM2.5را نشان

مربو به غل ت هتای  PM2.5کممتر از 188 μg/m3

اثرات  PM2.5بر سالمت در اصفهان

مهدی مختاری و همکاران
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شکل  : 3درصد روزهایی از سال که مردم شهر اصفهان در مواجهه با مقادیر مختلف  PM2.5قرار داشتند

شکل  :4درصد تعداد موارد مرگ در ارتباط با غلظتهای مختلف PM2.5

بحث

ایستتمگاه چنتتد برابتتر بتتاالتر از استتماندارد WHO

در بین ایسمگاههای نمونتهبترداری بیشتمرین میتانگین

( ،)18μg/m3اتحادیتته اروپتتا ( )25 μg/m3و EPA

سالیانه به دلیل باال بودن حجم ترافیک و تردد وستائط

( )15 μg/m3بود؛ که با مطالعاتی کته در چتین (-20

نللیه مربو به ایسمگاه استمانداری بتود کته در مرکتر

 ،)31آمریکا ( ،)32کره ( )11و در بعضی از شتهرهای

شهر اصفهان قرار دارد .در محیطهای شهری ترافیتک

ایران مانند اهواز ( ،)33تبریر ( )28و قتم ( )34انجتام

ذرات

دارد .این امر میتواند بته دلیتل افترایش

باال یکی از مهمترین عوامل بتاال رفتمن غل ت

معلت بته صتتوص ذرات کتتوچکمر از  2/5میکتترون
اس

( .)13غل

میانگین سالیانه  PM2.5در هر سته
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شده مطابل

تردد وسائط نللیه ،جمعی

باال ،توریسمی بودن ،ورود

تعداد زیاد مسافران ،وجود بیابانهتا ،معتادن بته ویتژه
71

اثرات  PM2.5بر سالمت در اصفهان

سر

مهدی مختاری و همکاران

و روی ،صنایع و پاالیشگاههایی باشند کته ایتن

شهر را از اطراف احاطته کترده است

( .)35میتانگین

متتوارد متتر

 4/1درصتتد افتترایش یافمتته استت  .در

مطالعاتی که در اروپا انجام گرفمه اس

موارد متر

و

فصل تابسمان بود .زیترا وجتود اینتورژن حرارتتی در

از  18میکتترون بتته ازای هتتر افتترایش غل تت

18

میکروگرم در ممرمکعب منجر به افترایش  %6متر

و

غل ت

فصل سرما ،افرایش استمفاده از ستو
برای گرمایش منازل و سو
باال در ایتن شتهر باعت

هتای فستیلی

وسائط نللیه و ترافیک

افترایش غل ت

 PM2.5در

میر شتده است

( .)12در مطالعتهای دیگتری کته در

اسمونی انجام گرف

تعداد کتل متر

فصل زمسمان شده اس  .مطالعه حاضتر بتا مطالعتاتی

افرایش هر  18 μg/m3در غل

که توسط  Fattoreو همکاران در ایمالیا و غالمپتور و

گرارش گردید (.)43

همکاران در تبریر انجام گرفت  ،همختوانی دارد (،28

و میتر بته ازای

 6/2 ،PM2.5درصد

در مطالعتتهای کتته توستتط  Schwartzو همکتتاران
انجام شد نمایج نشان داد به ازای افرایش هتر μg/m3

. )1
در این مطالعه نمایج نشان داد که کل متر

منمستب

 PM2.5و  PM10تعداد کل موارد مر

 18غل

بته

به  PM2.5با طتر نستبی مموستط  970 ،1/815نفتر

ترتی تب  1/5و  3درصتتد افتترایش م تییابتتد ( .)44در

بوده اس  .در طول سال  12837 ،1392متورد متر

مطالعات دیگری که در بارستلونای استپانیا ،استمکهلم

غیر اتفاقی در شهر اصفهان به ثب

رسیده اس

توجه به آمار فو تعداد احممالی مر

که بتا

زودرس ناشی

از ذرات کوچکتر  2/5میکرون در حدود  0/1درصد
از کل مر

و میر شهر اصتفهان را در ستال  1392در

سوئد و مادرید اسپانیا انجام گرف  ،تعداد کتل متوارد
به ازای افرایش هتر 18 μg/m3غل ت

مر

PM2.5

بته ترتیتب  1/5 ،1/4و  2/7درصتد گترارش گردیتد
(.)45-47

بر میگیرد .در سراسر جهان بیش از  088888مورد از

قرار گرفمن در معرض  PM2.5به طور میتانگین 0/6

( .)36در

را کتاهش متیدهتد (.)49

کل مر

و میرها مربتو بته  PM2.5است

ماه امید به زندگی جمعی

روسیه ،اسمونی ،ایمالیا و ژاپن به ترتیب  4/5 ،5 ،4و 0

در مطالعهای که در  545شهر ایتاالت ممحتده آمریکتا

و میتر مربتو بته PM2.5

ذرات معل و افرایش امید بته

درصد از کل متوارد متر
گرارش شده اس

به من ور کاهش غل

( .)1 ،37-39با توجته بته مطالعته

زندگی مردم این شهرها طی سالهای  2888تتا 2887

 Shahو همکاران و  Chuangهمکاران بیش از 2/1

انجتتام گرفتت  ،نمتتایج نشتتان داد کتته بتته ازای هتتر

میلیون مورد از مر

و میرها در جهان به دلیتل ذرات

معل اتفا می افمد (.)48،41
طب یافمههتای محللتان بته ترتیتب بتیش از  3و 5

 18μg/m3کاهش در غل

 ،PM2.5به طور مموستط

امید به زندگی به میران  8/35ستال افترایش متییابتد
(.)40

درصتتد از متتر هتتای ناشتتی از بیمتتاریهتتای قلبتتی–

همچنین نمایج ایتن مطالعته نشتان داد کته بیشتمرین

عروقی و سرطان ریه به ذرات معل مربو میشتوند

درصد روزهای مواجهه افتراد بته ترتیتب در فواصتل

( .)42در این مطالعه به ازای افرایش هر 18 μg/m3
غل
87

 PM2.5طر نسبی  8/815درصد و تعداد کل

غل

 17( 48-49درصد) 13/77( 58-59 ،درصتد)

و  11( 78-79درصد) بوده اس  .بتنابراین مردم شهر
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 PM2.5در فصتتل زمستتمان بیشتتمر از میتتانگین

میر در بر ی شهرهای اروپا ناشی از ذرات کوچکتتر

اثرات  PM2.5بر سالمت در اصفهان

مهدی مختاری و همکاران

اصفهان در  41درصد از روزهای ستال  92یعنی 152
روز با غل
با غل

های فو و تلریباً در تمام روزهای سال

یکی از نلا ضع
اس

ایتن مطالعته محتدودی هتایی

که نرمافرار  AirQدارد .این نرمافترار اصتی

سینرژیسمی آالینده مخمل

هوا را بتا یکتدیگر لحتا

نمیکند.

 78- 79میکروگرم از  PM2.5بتوده است  .در

ضمن تلریباً تمام ساکنین شهر اصفهان با غل ت هتای

نتیجهگیری

 PM2.5باالی رهنمتود  WHOو استماندارد ایتران در

در تلریباً تمام روزهای سال ساکنین شهر اصتفهان بتا

کممتر از 18

هتتای  PM2.5بتتاالتر از استتماندارد  WHOدر

تماس بودند ،بته دلیتل ایتن کته غل ت

میکروگرم  PM2.5در هیچ یک از روزهای سال 1392
مشاهده نشد.

جمعی

مواجهته بودنتتد و میتتانگین غل ت
سرما بیشمر از میانگین غل

در مطالعهای که در مناط صنعمی شمال ایمالیا انجام
گرفت  0 ،متتورد متتر

غل ت

زودرس در یتک ستتال بتترای

 24888نفر توسط  PM2.5گترارش شتد (.)1

 PM2.5در فصتتل

آن در فصل گرمتا بتود.

در این مطالعه  0/1درصد از کتل متوارد متر
ثب

و میتر

شده شتهر اصتفهان در ستال  1392منمستب بته

 PM2.5بود .منشأیابی و کنمرل این ذرات برای حفت

 Strukovaو همکاران ،اثرات در معرض قرار گرفمن

سالممی شهروندان و کاهش اثرات بهداشمی آالیندههتا

با آالیندههای هوا بته ویتژه ذرات معلت کممتر از 18

امری بسیار ضروری اس .

میکتترون و ذرات معلت کممتتر از  2/5میکتترون را بتتر
سالممی در اکراین مورد ارزیابی قرار دادند کته نمیجته

تشکر و قدردانی

(.)49

از سازمان حفاظ

آن تخمتتین  46888متتورد متتر

بتتوده استت

مطالعتتات اپیتتدمیولوژیک ممعتتددی قویتتا ارتبتتا بتتین

از محیط زیس

اسمان اصفهان به

اطر در ا میار قرار دادن دادههای آالینتدههتای هتوا

ذرات معل بته ویتژه  PM2.5بتا متر هتای ناشتی از

تشکر و قدردانی میشود.

4. Jerrett M, Shankardass K, Berhane K,
Gauderman WJ, Künzli N, Avol E, et al. Trafficrelated air pollution and asthma onset in children: a
prospective cohort study with individual exposure
measurement.
Environ
Health
Perspect.
2008;116(10):1433-8.
5. Brunekreef B, Holgate ST. Air pollution and
health. Lancet. 2002 Oct 19;360(9341):1233-42.
6. Hashemi Y, Khanjani N, Soltaninejad Y,
Momenzadeh R. Air Pollution and Cardiovascular
Mortality in Kerman from 2006 to 2011. American
Journal of Cardiovascular Disease Research.
2014;2(2):27-30.
7. Rezaei S, Khanjani N, Mohammadi S, Darabi

1. Fattore E, Paiano V, Borgini A, Tittarelli A,
Bertoldi M, Crosignani P, et al. Human health risk
in relation to air quality in two municipalities in an
industrialized area of Northern Italy. Environ Res.
2011;111(8):1321-7.
2. Dadbakhsh M, Khanjani N, Bahrampour A.
Death from respiratory diseases and air pollutants
in Shiraz, Iran (2006-2012). Journal of
Environment Pollution and Human Health.
2015;3(1):4-11. Persian.
3. Khanjani N, Ranadeh Kalankesh L, Mansouri F.
Air pollution and Respiratory deaths in Kerman,
Iran (from 2006 till 2010). Iranian Journal of
Epidemiology. 2012;8(3):58-65. Persian.

References

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 6شماره  / 1بهار 1316

81

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 5:26 +0430 on Friday July 20th 2018

این کته حتدود  12درصتد از متوارد متر

ساکنین شهر اصفهان در طول ستال  1392مربتو بته
غل

را تأیید کردهاند (.)49-51

هتای  PM2.5بتاالتر از رهنمودهتای WHO

مواجهه داشمهاند.
در نهای

بیماریهای قلبی -عروقی ،تنفسی و سکمههتای قلبتی

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 5:26 +0430 on Friday July 20th 2018

مهدی مختاری و همکاران
Fard Z. the effect of air pollution on respiratory
disease visits to the emergency department in
Kerman, Iran. Journal of Health & Development.
2015;4(4):306-14. Persian
8. Zallaghi E, Goudarzi G, Geravandi S,
Mohammadi
MJ.
Epidemiological
Indexes
Attributed to Particulates With Less Than 10
Micrometers in the Air of Ahvaz City During 2010
to 2013. Health Scope. 2014;3(4):1-7.
9. Goudarzi G, Geravandi S, Foruozandeh H,
Babaei AA, Alavi N, Niri MV, et al.
Cardiovascular and respiratory mortality attributed
to ground-level ozone in Ahvaz, Iran. Environ
Monit Assess. 2015 Aug;187(8):487.
10. Künzli N, Kaiser R, Medina S, Studnicka M,
Chanel O, Filliger P, et al. Public-health impact of
outdoor and traffic-related air pollution: a European
assessment. Lancet. 2000;356(9232):795-801.
11. Oh SM, Kim HR, Park YJ, Lee SY, Chung KH.
Organic extracts of urban air pollution particulate
matter (PM2.5)-induced genotoxicity and oxidative
stress in human lung bronchial epithelial cells
(BEAS-2B cells). Mutat Res. 2011 Aug
16;723(2):142-51
12. Krzyzanowski M, Bundeshaus G, Negru ML,
Salvi MC. Particulate matter air pollution: how it
harms health. Berlin, Copenhagen, Rome: World
Health Organization; 2005.
13. Boldo E, Linares C, Lumbreras J, Borge R,
Narros A, García-Pérez J, et al. Health impact
assessment of a reduction in ambient PM(2.5) levels
in Spain. Environ Int. 2011 Feb;37(2):342-8.
14. Danielsen PH, Loft S, Kocbach A, Schwarze
PE, Møller P. Oxidative damage to DNA and repair
induced by Norwegian wood smoke particles in
human A549 and THP-1 cell lines. Mutat Res. 2009
Mar 31;674(1-2):116-22.
15. Pérez L, Sunyer J, Künzli N. Estimating the
health and economic benefits associated with
reducing air pollution in the Barcelona metropolitan
area (Spain). Gac Sanit. 2009 Jul-Aug;23(4):28794.
16. Morgan G, Corbett S, Wlodarczyk J, Lewis P.
Air pollution and daily mortality in Sydney,
Australia, 1989 through 1993. Am J Public Health.
1998 May; 88(5): 759–64.
17. Xu Z, Yu D, Jing L, Xu X. Air pollution and
daily mortality in Shenyang, China. Archives of
Environmental Health: An International Journal.
2000;55(2):115-20.
18. Gharehchahi E, Mahvi AH, Amini H,
Nabizadeh R, Akhlaghi AA, Shamsipour M, et al.
Health impact assessment of air pollution in Shiraz,
Iran: a two-part study. Journal of Environmental
Health Sciences & Engineering. 2013; 11:11.
19. Goudarzi G, Geravandi S, Saeidimehr S,
Mohammadi M, Vosoughi Niri M, Salmanzadeh S,
et al. Estimation of health effects for PM10 exposure
using of Air Q model in Ahvaz City during 2009.

1316  بهار/ 1  شماره/ 6 مجله بهداشت و توسعه – سال

 بر سالمت در اصفهانPM2.5 اثرات
Iranian Journal of Health and Environment.
2015;8(1):117-26.
20. Gholampour A, Nabizadeh R, Naseri S,
Yunesian M, Taghipour H, Rastkari N, et al.
Exposure and health impacts of outdoor particulate
matter in two urban and industrialized area of
Tabriz, Iran. J Environ Health Sci Eng. 2014; 12:
27.
21. Nourmoradi H, Goudarzi G, Daryanoosh SM,
Omidi-Khaniabadi F, Jourvand M, OmidiKhaniabadi Y. Health impacts of particulate matter
in air using AirQ model in Khorramabad city, Iran.
Journal of Basic Research in Medical Sciences.
2015; 2 (2) :44-52. Persian
22. Hosseini G, Maleki A, Amini H, Mohammadi
S, Hassanvand MS, Giahi O, et al. Health impact
assessment of particulate matter in Sanandaj,
Kurdistan, Iran. Journal of Advances in
Environmental Health Research. 2014;2(1):54-62.
23. Mokhtari M, Miri M, Mohammadi A,
Khorsandi H, Hajizadeh Y, Abdolahnejad A.
Assessment of Air Quality Index and Health Impact
of PM10, PM2.5 and SO2 in Yazd, J Mazandaran
Univ Med Sci. 2015; 25(131): 14-23. Persian
24. Naddafi K, Hassanvand MS, Yunesian M,
Momeniha F, Nabizadeh R, Faridi S, et al. Health
impact assessment of air pollution in megacity of
Tehran, Iran. Iranian J Environ Health Sci Eng.
2012 Dec 17;9(1):28.
25. Atkinson RW, Kang S, Anderson HR, Mills
IC3, Walton HA. Epidemiological time series
studies of PM2.5 and daily mortality and hospital
admissions: a systematic review and meta-analysis.
Thorax. 2014 Jul;69(7):660-5.
26. Xie W, Li G, Zhao D, Xie X, Wei Z, Wang W,
et al. Relationship between fine particulate air
pollution and ischaemic heart disease morbidity and
mortality. Heart. 2015 Feb;101(4):257-63.
27. Modarres R, Dehkordi AK. Daily air pollution
time series analysis of Isfahan City. International
Journal of Environmental Science & Technology.
2005;2(3):259-67.
28. He K, Yang F, Ma Y, Zhang Q, Yao X, Chan
CK, et al. The characteristics of PM2.5 in Beijing,
China.
Atmospheric
Environment.
2001;35(29):4959-70.
29. Meng Z, Lu B. Dust events as a risk factor for
daily
hospitalization
for
respiratory
and
cardiovascular diseases in Minqin, China.
Atmospheric Environment. 2007;41(33):7048-58.
30. van Donkelaar A, Martin RV, Brauer M, Kahn
R, Levy R, Verduzco C, Villeneuve PJ, et al.
Global estimates of ambient fine particulate matter
concentrations from satellite-based aerosol optical
depth: development and application. Environ
Health Perspect. 2010 Jun;118(6):847-55.
31. Ye B, Ji X, Yang H, Yao X, Chan CK, Cadle
SH, et al. Concentration and chemical composition
of PM2.5 in Shanghai for a 1-year period.

87

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 5:26 +0430 on Friday July 20th 2018

مهدی مختاری و همکاران
Atmospheric Environment. 2003;37(4):499-510.
32. Bell ML, Dominici F, Ebisu K, Zeger SL,
Samet JM. Spatial and temporal variation in PM2. 5
chemical composition in the United States for
health effects studies. Environ Health Perspect.
2007 Jul; 115(7): 989–95.
33. Shahsavani A, Naddafi K, Jafarzade
Haghighifard N, Mesdaghinia A, Yunesian M,
Nabizadeh R, et al. The evaluation of PM10, PM2.5,
and PM1 concentrations during the Middle Eastern
Dust (MED) events in Ahvaz, Iran, from April
through September 2010. Journal of Arid
Environments. 2012;77:72-83.
34. Azizi Far M, K Naddafi, Mohamadian M,
Safdari M, Khazaei M. Air Pollution Quality Index
(AQI) and Density of PM1, PM2.5 and PM10 in the
air of Qom. Journal of Qom University of Medical
Sciences. 2011;5(2):59-64. Persian
35. Talebi SM, Tavakoli Ghinani T. Levels of PM10
and its chemical composition in the atmosphere of
the city of Isfahan. Iranian Journal of Chemical
Engineering. 2008;5(3):62-7.
36. Cohen AJ, Ross Anderson H, Ostro B, Pandey
KD, Krzyzanowski M, Künzli N, et al. The global
burden of disease due to outdoor air pollution. J
Toxicol Environ Health A. 2005 Jul 9-23;68(1314):1301-7.
37. Golub A, Strukova E. Evaluation and
identification of priority air pollutants for
environmental management on the basis of risk
analysis in Russia. J Toxicol Environ Health A.
2008;71(1):86-91.
38. Orru H, Maasikmets M, Lai T, Tamm T, Kaasik
M, Kimmel V, et al. Health impacts of particulate
matter in five major Estonian towns: main sources
of exposure and local differences. Air Quality,
Atmosphere & Health. 2011;4(3-4):247-58.
39. Yorifuji T, Yamamoto E, Tsuda T, Kawakami
N. Health impact assessment of particulate matter
in Tokyo, Japan. Arch Environ Occup Health. 2005
Jul-Aug;60(4):179-85.
40. Chuang KJ, Yan YH, Chiu SY, Cheng TJ.
Long-term air pollution exposure and risk factors
for cardiovascular diseases among the elderly in
Taiwan. Occup Environ Med. 2011 Jan;68(1):64-8.
41. Shah AS, Langrish JP, Nair H, McAllister DA,

83

 بر سالمت در اصفهانPM2.5 اثرات
Hunter AL, Donaldson K, et al. Global association
of air pollution and heart failure: a systematic
review
and
meta-analysis.
The
Lancet.
2013;382(9897):1039-48.
42. Kim KH, Kabir E, Kabir S. A review on the
human health impact of airborne particulate matter.
Environ Int. 2015 Jan;74:136-43.
43. Orru H, Teinemaa E, Lai T, Tamm T, Kaasik
M, Kimmel V, Kangur K, et al. Health impact
assessment of particulate pollution in Tallinn using
fine spatial resolution and modeling techniques.
Environ Health. 2009 Mar 3;8:7.
44. Schwartz J, Laden F, Zanobetti A. The
concentration-response relation between PM(2.5)
and daily deaths. Environ Health Perspect. 2002;
110(10): 1025–9.
45. Guaita R, Pichiule M, Maté T, Linares C, Díaz
J. Short-term impact of particulate matter (PM(2.5))
on respiratory mortality in Madrid. Int J Environ
Health Res. 2011 Aug;21(4):260-74.
46. Meister K, Johansson C, Forsberg B. Estimated
short-term effects of coarse particles on daily
mortality in Stockholm, Sweden. Environ Health
Perspect. 2012 Mar;120(3):431-6.
47. Ostro B, Tobias A, Querol X, Alastuey A,
Amato F, Pey J, et al. The effects of particulate
matter sources on daily mortality: a case-crossover
study of Barcelona, Spain. Environ Health Perspect.
2011 Dec;119(12):1781-7.
48. Correia AW, Pope CA, Dockery DW, Wang Y,
Ezzati M, Dominici F. Effect of air pollution
control on life expectancy in the United States: an
analysis of 545 U.S. counties for the period from
2000 to 2007. Epidemiology. 2013 Jan;24(1):23-31.
49. Strukova E, Golub A, Markandya A. Air
pollution costs in Ukraine. Fondazione Eni Enrico
Mattei (FEEM); 2006.
50. Krewski D. Evaluating the effects of ambient
air pollution on life expectancy. N Engl J Med.
2009 Jan 22;360(4):413-5.
51. Miller KA, Siscovick DS, Sheppard L,
Shepherd K, Sullivan JH, Anderson GL, et al.
Long-term exposure to air pollution and incidence
of cardiovascular events in women. N Engl J Med.
2007 Feb 1;356(5):447-58.

1316  بهار/ 1  شماره/ 6 مجله بهداشت و توسعه – سال

Original Article

Journal of Health & Development
Vol. 6, No.1, Spring 2017

Received: 23.10.2015

Accepted: 20.07.2016

Estimation of health effects of PM2.5 exposure using Air Q model in
Isfahan during 2013

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 5:26 +0430 on Friday July 20th 2018

Mehdi Mokhtari1, Negar Jafari2, Yaghob Hajizadeh3, Amir Mohammadi4,
Mohammad Miri4, Ali Abdollahnejad4

Abstract
Background: Epidemiological studies have shown that outdoor air pollution results in serious
adverse health outbreaks such as respiratory and heart problems, lung dysfunction, chronic
bronchitis and death. The aim of this study was to estimate the health effects and premature
death due to atmospheric PM2.5 exposure in the city of Isfahan in 2013.
Methods: This study was an ecological study. Annually collected PM2.5 data in Ostandari,
Khajoo and Eliaderan monitoring stations were obtained from the department of environment
and epidemiological data for the study period were attained form the province health center.
The World Health Organization (WHO), Air Q 2.2.3 software was used to assess the impacts
of PM2.5 on population health.
Results: The results showed that the highest and lowest concentrations of PM2.5 were related
to the Ostandari and Khajoo monitoring stations. Mean annual, winter and summer, and 98
percentile of PM2.5 concentration, were 76.64, 81.93, 71.37, and 204.3 μg/m3, respectively.
The total number of deaths among the studied population attributed to base incidence was
683.5 per 105 people, and the deaths caused by PM2.5 exposure, with relative risks of 1.011,
1.015 and 1.019, were 733, 978 and 1213 persons, respectively.
Conclusion: This study showed that according to the AirQ software outputs, deaths attributed
to PM2.5 in Isfahan city was 8.1 % of total non-accidental deaths recorded in 2013. The
average PM2.5 concentration in the winter was higher compared to that in summer, which is
due to the occurrence of thermal inversion and increasing use of fossil fuels for home heating.
Therefore, controlling measures for reduction of pollutant emissions can considerably reduce
the mortality rate.
Keywords: air pollution, health effects, PM2.5, AirQ
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