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 خالصه
در این پژوهش، ارتباط بين انواع . شود اي موارد منجر به مرگ مي استنشاق هواي سرد باعث بروز بيماري و در پاره

( سکته قلبي، آنژین صدري و التهاب پرده پيراشامه)هاي قلبي ز بيماريهاي سوزباد و مرگ و مير ناشي ا شاخص

 .بررسي شده است

. هاي درجه حرارت و سرعت باد استفاده گردید و داده( 1391-1321)هاي قلبي  از آمار مرگ و ميرهاي بيماري

ده سازمان استدمن، پاسيل و سایپل، گرماي هدررفت سایپل و پاسيل، شاخص اصالح ش)هاي سوزباد  شاخص

و شاخص بيکر محاسبه و سپس با استفاده از مدل همبستگي پيرسون ميزان ارتباط آنها با مرگ و ( هواشناسي آمریکا

از توابع خود همبستگي نيز جهت بررسي تأخيرهاي زماني و از آزمون آناليز واریانس . مير بررسي و مقایسه شد

سي ميزان وقوع مرگ و مير در بين زنان و مردان از آزمون استقالل براي برر. ها استفاده گردید جهت مقایسه ميانگين

 . استفاده شده استکاي دو 

هاي بيکر و گرماي هدررفت سایپل و  هاي سوزباد به غير از شاخص هاي قلبي با شاخص مرگ و مير ناشي از بيماري

و ( 22-62، 66-16)ترین مرگ و مير در گروه سني بيش. پاسيل داراي همبستگي مثبت در ماههاي دي و بهمن است

روزه، بيشترین همبستگي را با درجه حرارت حداقل و  1تا  1در زمان تأخير . شود در بين زنان مشاهده مي

 . هاي سوزباد دارد شاخص

توان  مي از این ارتباط،. هاي دي و بهمن افزایش یافته است به طور کلي با کاهش درجه حرارت، مرگ و مير در ماه

 .پذیر، بهره گرفت ریزي براي کاهش مرگ و مير بيماران و افراد آسيب در برنامه
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انسان در هر شرایطي متأثر از حرارت پيرامون خویش است، به  و همکاراننرگس السادات زاهد                                                            

که عوامل اقليمي با اثرات مطلوب و گاهي نامطلوب منجر  نحوي

هاي  به تغييراتي بر پيکر انسان نظير هيپوترمي، آنفوالنزا، بيماري

ات پزشکي مطالع(. 2، 1)شوند   قلبي، سکته مغزي، آسم و غيره مي

دهد که با افزایش و یا کاهش درجه حرارت محيط و یا  نشان مي

 (. 3)شوند  با تغيير فصول، امراض مختلفي شایع و یا نابود مي

در بعضي موارد، تغيير در محيط طبيعي به صورت مستقيم مخاطره 

درجه  21تر از  اگر دماي داخلي بدن به پایين. کند ایجاد مي

گراد برود، اغلب تخریب  درجه سانتي 01از  گراد یا باالتر سانتي

اي موارد  تغييرناپذیر و مرگ به وقوع خواهد پيوست و در پاره

عالوه بر (. 1، 0) شود باعث بروز مخاطره زیستي یا بيماري مي

این، بسياري از جغرافي دانان معتقدند که با انحراف محدوده 

، تعداد گراد است درجه سانتي 21 - 12گرماي مطلوب که بين 

بر  دما يزا اثر استرس نيهمچن(. 1)یابد مرگ و ميرها افزایش مي

 نیا به اثبات رسيده است، به يفراوان محققان توسط مير و مرگ

فاصله  شتريب ش انسانیآسا محدوده از دما هر قدر که صورت

جه تعداد ينت در شتر ويهاي قلبي ب استرس و بيماري زانيم رد،يگ

هاي  بيمارياز طرفي،  (.9-6) ابدی يم شیافزا زين شدگان فوت

ترین  طور مساوي در بين مردان و زنان، مهم عروقي تقریباً به-قلبي

در واقع دليل . شوند ترین عامل مرگ و مير محسوب مي و شایع

عروقي است  -هاي قلبي  مرگ یک سوم از افراد متوفي، بيماري

و مير،  در راستاي بررسي تأثير سوزباد بر انسان و مرگ (.1)

مطالعات زیادي انجام گرفته است که به اختصار به برخي از آنها 

مطالعه روزهاي با ( 2113)و همکاران  1مایکل: شود اشاره مي

اند که   مرگ و مير باال در فصل زمستان را در آمریکا انجام داده

دهد مرگ و مير با درجه حرارت، فشار  نتایج پژوهش نشان مي

ا بارش باال ارتباط مثبت و افزایشي دارد بارومتري و روزهاي ب

در مرگ و مير در شانگهاي  2112هاي سرد سال  اثر دوره(. 11)

انجام ( 2112)و همکاران  2ي دیگري است که ونژوان چين مطالعه

دهد، تعداد مرگ و مير  اند که نتایج این پژوهش نيز نشان مي داده

سال  11فراد باالي هاي قلبي در کوتاه مدت و در ا ناشي از بيماري

                                                           
1

 Michael 
2

 Wenjuan 

 3یومينگ(. 11)کند  افزایش پيدا مي 13%هاي سرد، حدود  با دوره

اي در  در شهر چيانگ مي تایلند، مطالعه( 2112)و همکاران 

راستاي بررسي تأثيرات درجه حرارت بر مرگ و مير انجام 

دهد که ارتباط غير  نتایج این پژوهش نيز نشان مي(. 12)اند  داده

هاي  هاي سني با مرگ و مير و درجه حرارت روهخطي در تمام گ

نيز در ( 2112)و همکاران  0گرجيبوسکي. سرد و گرم وجود دارد

اي ارتباط بين درجه حرارت و مرگ و ميرهاي قلبي و  مطالعه

هاي قلبي در فصول سرد در آستاناي قزاقستان را از طریق  بيماري

شار بارومتري با کنترل ف 11-1رگرسيون پواسن و زمان تأخيرهاي 

آنها نشان دادند که ميانگين و (. 13)و سرعت باد بررسي کردند 

هاي قلبي داراي  حداقل درجه حرارت با مرگ و مير بيماري

و همکاران  1آنتون پژوهش. باشند دار مي ارتباط مثبت و معني

در ندرلند با عنوان ارتباط بين دو شاخص سوزباد و ( 1990)

ه نشان داد که مرگ و مير ناشي از تغييرات مرگ و مير روزان

 1هاي قلبي ارتباط قوي و مثبتي با شاخص سوزباد استدمن بيماري

و  2کاردر(. 1)و درجه حرارت دارد  6نسبت به شاخص پاسيل

اثر تأخيري درجه حرارت سرد و سوزباد بر ( 2111) همکاران

ریوي در اسکاتلند را بررسي  -هاي قلبي مرگ و مير بيماري

نتایج نشان داد که ارتباط غير خطي بين مرگ و مير با  نمودند و

حداقل دما وجود دارد و در تأخيرهاي بيش از دو هفته، از ميزان 

خالدي، (. 6)شود  مرگ و مير با کاهش درجه حرارت کاسته مي

کند که در زمستان بين انسداد شریان ریوي و  تاکيد مي( 1361)

قلبي، ارتباط وجود   ههاي سرد و همچنين ظهور سکت عبور جبهه

 ارتباطاین  ريگر تاثیاي د در مطالعه( 1321)محمدي، (. 10)دارد 

و  مورد مطالعه قرار داد هاي قلبي يمارير ناشي از بيبر مرگ و م را

ش یهاي سرد سال افزا شدگان در ماه نشان داد که تعداد فوت

ران هاي اقليمي بر مرگ و مير شهر ته تاثير پارامتر(. 11) ابدی مي

به صورت توصيفي و تحليلي ( 1326)زاده و دارند،  نيز توسط فرج

مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که دما نسبت به بارش 

درجه حرارت و مرگ و . (11)تاثير بيشتري بر مرگ و مير دارد 

                                                           
3Yuming  
4 Grjibovski  
5 Anton 
6 Steadman 
7 Passel 
8Carder 



 

                                    75، سال  8، شماره  39بهمن                                                                  جله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدم -394

  خانجانيهاي قلبي و تنفسي در آب و هواي بياباني را  مير بيماري

سي قرار دادند و نتایج پژوهش حاکي مورد برر(  2113)بهرامپور، 

است که بين درجه حرارت سرد و مرگ و مير ارتباط  از این

 (. 16)مثبت و قوي وجود دارد 

با توجه به اهميت موضوع، در این پژوهش سعي شده تا به بررسي 

، 1سکته قلبي) هاي قلبي ارتباط بين مرگ و مير ناشي از بيماري

شهر مشهد و حداقل ( 3راشامهو التهاب پرده پي 2آنژین صدري

هاي آسایش حرارتي سوزباد  درجه حرارت، از طریق شاخص

و پاسيل،  0استدمن، پاسيل و سایپل، گرماي هدررفت سایپل)

و  1و بيکر( 1شاخص اصالح شده سازمان هواشناسي آمریکا

 .مقایسه نتایج ارتباطات حاصل پرداخته شود

شرقي چاله  اليه جنوب منتهي شهر مشهد از حيث توپوگرافي در

(. 12)رود در داخل دشت مشهد قرار گرفته است  کشف-اترک

 60´ تا 19° 31´و عرض شمالي 31°02´تا 31 10´این شهر بين 

طول شرقي، در استان خراسان رضوي واقع گردیده است   °19 

 جمعيتي مرکز مهمترین و کشور بزرگ شهر مشهد دومين(. 19)

جمعيت این شهر، طي سرشماري سال . تاس شرق ایران شمال

هاي  نفر بوده است که نسبت به سرشماري 3119901تعداد  1391

همچنين کل مرگ و مير . هاي قبل روند صعودي داشته است سال

ي زماني مورد مطالعه،  هاي قلبي در این شهر در بازه بيماري

فوت  1123نفر بوده است که از این تعداد مرگ و مير،  11111

درجه حرارت )در روزهایي که داراي شرایط سوزباد %(  39)

( متر بر ثانيه 2گراد، سرعت باد بيشتر از  درجه سانتي 1کمتر از 

ي زماني  متوسط درجه حرارت نيز در بازه .بوده، اتفاق افتاده است

درجه  -12و  -21به ترتيب ) مورد مطالعه در ماههاي دي و بهمن 

ي زماني  همچنين در بازه. اند را داشته پایينترین مقدار( گراد سانتي

به ) مورد مطالعه، متوسط سرعت باد نيز در ماههاي دي و بهمن 

باشند که  بيشترین مقدار را دارا مي( متر بر ثانيه 11و  11ترتيب 

شرایط براي پدیده سوزباد فراهم است که با توجه به بررسي 

اد با احتمال بيشترین وقوع سوزب( 1392)محمدیاریان و همکاران،

                                                           
1Myocardial Infarction 
2Angina Pectoris 
3Acute Pericarditis 
4Siple 
5National Weather Service (NWS) 
6Cooling Power 

بسيار زیاد به دليل ارتفاع و عرض جغرافيایي منطقه در مشهد به 

در این پژوهش از آمار مرگ و مير بيماران (. 21)پيوندد  وقوع مي

فراهم ( سکته قلبي، آنژین صدري و التهاب پرده پيراشامه)قلبي

به ( 1391-1321)ها در طي سالهاي شده توسط سازمان فردوس

هاي اقليمي درجه  و داده( علت فوت سن، جنس،)تفکيک 

ي زماني تهيه شده از سازمان  حرارت و باد در طي همين بازه

 .هواشناسي کشور استفاده شده است

هاي  هاي حداقل دما و سرعت باد، ابتدا شاخص با استفاده از داده

استدمن در مقياس جدید و قدیم، )آسایش حرارتي نظير سوزباد 

رماي هدررفت پاسيل، شاخص پاسيل و سایپل و شاخص گ

بر . و بيکر محاسبه شد( اصالح شده سازمان هواشناسي آمریکا

روز در طي شش سال، داراي شرایط  129اساس شاخص سوزباد، 

سوزباد بوده است که از آبان ماه شروع و تا اسفند ماه ادامه 

هاي  سپس ارتباط بين مرگ و ميرهاي ناشي از بيماري. یابد مي

ها، از طریق  شده در طي این روزها با این شاخص قلبي استخراج

مدل همبستگي پيرسون، توایع )آزمونهاي آماري 

در محيط ( ، مدل آناليز واریانس و خي دوPACFخودهمبستگي

مورد تجزیه و تحليل قرار  Minitab و  SPSSافزارهاي  نرم

 .گرفت

 

 های آسايش حرارتي شاخص

، در از انسانها%  21 شرایط آسایش حرارتي، متناسب با حداقل

محيط طبيعي رابطه مستقيم با وضعيت اقليمي از قبيل درجه 

هاي  شاخص(. 22،21)حرارت، رطوبت، تابش آفتاب و باد دارد 

مرتبط با فيزیولوژي انسان که از معادله بيالن انرژي بدن انسان 

اي  اند، امروزه در مطالعات زیست اقليم جایگاه ویژه مشتق گردیده

ها، شاخص دماي معادل  که از جمله این شاخص(. 23)دارند 

 .باشد ، سوزباد، بيکر، ماهاني و غيره مي1 (PET)فيزیولوژیک

بررسي علمي و مدون شرایط راحتي آب و هوایي انسان به دهه 

     که اولين بار توسط( 20)گردد قرن بيستم باز مي 11و  11

هت برآورد اقليمي ج-با یک نمودار زیست 1913در سال  2اولگي

 . نيازهاي آسایش حرارتي انسان ارائه شد

                                                           
1
 Physiological Equivalent Temperature 

2
 Olgay 
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نيز به بررسي تأثير عناصر  1921و ميک زوسکي  1962در سال  2فانکر و همکاراننرگس السادات زاهد                                                            

اولين مطالعات در . آب و هوایي بر احساس راحتي گرمایي پرداختند

شناسي اقليمي توسط عدل  ایران نيز در این زمينه به تهيه اولين نقشه زیست

د از آن مطالعات گوناگوني در زمينه آسایش گردد و بع برمي 1339

 (.21)حرارتي انسان انجام شده است

سرمایش بادي یا سوزباد که براي نخستين بار در رساله دکتري سایپل در 

« مکتشفان قطب جنوب با هواي سرد»تحت عنوان سازگاري 1939سال 

در  اي اقليمي است که از ترکيب عناصر دما و باد ، پدیده(21)مطرح شده 

شود که نه تنها روند شرایط زیستي را  شرایط محيطي خاصي ایجاد مي

کند، بلکه با آسيب دیدن اعضاي بدن از طریق سرمازدگي  مختل مي

 (. 21)شود منجر به مرگ و مير بيماران قلبي و تنفسي مي

شاخص سوزباد جهت بيان ارتباط عدم راحتي انسان در اثر تأثير مشترک 

هاي  بيني هواشناسي در ارتباط با پدیده و نيز پيش( 26)باد و دماي هوا 

رابرت  1961در سال  :شاخص استدمن. ارائه شده است( 22)محيطي 

و دستيابي به تعادل حرارتي ( 29)گيري دماي حسي  براي اندازه 3استدمن

بدن انسان، شاخص سوزباد مطابق با باد و درجه حرارت را ابداع کرد 

محاسبه  2و  1قدیم و جدید از طریق روابط  این شاخص در مقياس(. 31)

 :                           1رابطه:  شود مي

شاخص سوزباد بر حسب درجه : در رابطه فوق؛ 

سرعت باد بر حسب متر در ثانيه، : v، (1961در مقياس قدیم،)گراد سانتي

T :2بطه را .(31)گراد  درجه حرارت بر حسب سانتي                    :

شاخص سوزباد بر حسب درجه : در رابطه فوق؛ 

سرعت باد بر حسب مایل در : V، (1992در مقياس جدید،)فارنهایت

این شاخص (. 31)درجه حرارت بر حسب درجه فارنهایت : Tساعت، 

از این مقادیر،  است که بيشتر( 1جدول )اي  همچنين داراي مقادیر آستانه

 .یابد آسيب دیدن انسان افزایش مي

ترین روش براي محاسبه شاخص  قدیمي :شاخص پاسيل و سايپل

سوزباد بوسيله دو محقق آمریکایي پول سایپل و چارلز پاسيل در سال 

:                         3رابطه : شود محاسبه مي 3این شاخص از رابطه (. 32)شد ابداع  1939

: Tگراد،  شاخص سوزباد بر حسب درجه سانتي: در رابطه فوق؛

سرعت باد بر حسب متر در ثانيه : Vگراد،  درجه حرارت بر حسب سانتي

 (. 33)گردد محاسبه مي

 2111در سال  :شاخص اصالح شده سازمان هواشناسي آمريكا

باد دیگري کانادا شاخص سوز 0توسط سازمان ملي هواشناسي 2112و 

براي بيان خطرات ناشي از حداقل دما و سرعت باد همراه با آن طراحي 

گردید که در راستاي اصالح و تصحيح شاخص سوزباد سایپل و پاسيل 

 بوده است
 

 مقادیر آستانه شاخص سوزباد -1جدول
 ها توصيه اثر بر سالمتي خطر سرمازدگي شاخص سوزباد

 دن لباس کافي و مناسبپوشي شروع احساس ناراحتي کم 3 -0

احساس عدم راحتي و خطر وقوع هيپوترميا  متوسط 55 -10

اگر انسان طوالني مدت بدون حفاظ در )

 (معرض هواي آزاد باشد

 پوشيدن چند الیه لباس مناسب با یک پوشش بيروني ضد باد

ک پوشش بيروني ضد باد و کليه اعضاي بدن در معرض پوشيدن چند الیه لباس مناسب با ی شروع سرمازدگي اعضاي انتهایي بدن زیاد 93 -58

 .هوا باید پوشيده شوند

 1پوست در عرض )خيلي زیاد  45 -40

 (زند دقيقه یخ مي 11تا 

پوشيدن چند الیه لباس مناسب با یک پوشش بيروني ضد باد و کليه اعضاي بدن در معرض  حس شدن اعضاي بدن سرمازدگي و بي

 ..بدن فعال نگه داشته شوندو . هوا باید پوشيده شوند

تا  2پوست در عرض )زیاد خيلي 24 -48

 (زند دقيقه یخ مي 1

پوشيدن چند الیه لباس مناسب با یک پوشش بيروني ضد باد و کليه اعضاي بدن در معرض  یخ زدگي و هيپوترميا

، پوشيدن کاله، روسري و پوشاندن .هوا باید پوشيده شوند، بدن فعال نگه داشته شوند

 .رت و تمام قسمتهایي از پوست که در معرض هواي سرد قرار داردصو

 2پوست در کمتر از )زیاد خيلي و سردتر -22

 (زند دقيقه یخ مي

 ماندن در خانه اعالم خطر

2 Fanker
 

3Steadman 
4 National Weather Service                                                                                                                                                                                                                                                                                               ج
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شناسي، بيومتئورولوژي و مدلهاي  هاي اقليم این شاخص با پيشرفت

شود  محاسبه مي 0ي نيز توسعه پيدا کرد و از طریق رابطه کامپيوتر

 (.30) که جدیدترین رابطه در محاسبه شاخص سوزباد است

:                                                                   0رابطه

مقدار شاخص سوزباد پاسيل و سایپل : WCTدر رابطه فوق؛  

سرعت باد بر حسب مایل در : Vرجه فارنهایت، اصالح شده به د

 .درجه حرارت برحسب درجه فارنهایت: Tساعت، 

پاسيل و سایپل  :شاخص گرمای هدررفت پاسيل و سايپل

ي دیگري در راستاي هدررفت گرماي بدن انسان  همچنين رابطه

ابداع کردند که در این پژوهش از آن نيز  1939نيز در سال 

:                                                                                                                       1رابطه .(31) باشد به شرح زیر مياستفاده شده است و  

                                                                
نرژي بر حسب کيلوکالري بر مقدار دفع ا: Hدر رابطه فوق؛ 

معدل دما : Tسرعت باد به متر در ثانيه، : Vدر متر مربع ،  ساعت

 . گراد به درجه سانتي

5)1شاخص بيكر
CP:) مندي این شاخص از  به دليل بهره

هاي دما و جریان باد، جهت مقایسه با شاخص سوزباد، در  کميت

رت براي محاسبه قد. این پژوهش از آن استفاده شده است

:                                                                                                                1رابطه :شود استفاده مي 1کنندگي محيط از رابطه  خنک

                                                              
ميزان شاخص بر حسب ميلي کالري بر : CPدر رابطه فوق؛ 

: Tسرعت باد بر حسب متر در ثانيه و : Vمتر مربع در ثانيه،  سانتي

در واقع . گراد است ميانگين دماي روزانه بر حسب درجه سانتي

CP کنندگي محيط با توجه به اختالف بين دماي  قدرت خنک

کنندگي  ، درجات خنک2جدول (. 22)بدن و دماي هوا است 

ي بيوکليمایي بر اساس شاخص بيکر را بيان  ط و آستانهمحي

 . کند مي

 مدل همبستگي پيرسون -

رابطه همبستگي پيرسون به بررسي ارتباط بين دو یا چند متغير 

پرداخته و همبستگي بين متغيرها ممکن است مثبت یا منفي 

ترین نمایه براي بيان همبستگي بين  عموماً متداول(. 36)باشد

                                                           
1 Becker 
2 Cooling Power 

اي و نسبي، استفاده از  هاي مقياس فاصله اراي اندازهمتغيرهاي د

ضریب همبستگي پيرسون است که در این پژوهش از آن استفاده 

                                      :  6رابطه .شده است

، تعداد N؛ yو  x، همبستگي بين متغيرهاي  rxyدر رابطه فوق، 

، مجموع  ؛ xهاي  ، انحراف استاندارد نمره Sxآزمودنيها؛ 

، انحراف استاندارد Syها از ميانگين و  ضرب تفاضل نمره حاصل

 .(32)است  yهاي  نمره

 9همبستگي مدل خود -9

ها، استفاده  ترین روش در تعيين وابستگي زماني پدیده کاربردي

، رابطه خطي (rk)دهمبستگي تابع خو.  همبستگي است از تابع خود

وقفه زماني جدا  Kموجود ميان مشاهدات سري زماني را که با 

رابطه  :آید بدست مي 2که از رابطه  کند گيري مي اند را اندازه شده

2                  :                                                                                                                                                                     

تعداد   Nو K  همبستگي در تأخير ضریب خود:  rkدر رابطه فوق،

مقدار . باشد مي -1تا  +1هميشه بين  rk. مشاهدات هستند

ي نموداري به نام  همبستگي در تأخيرهاي مختلف بوسيله

وقفه زماني  Kکه مشاهدات با . شود نشان داده مي 0نگار همبستگي

تمایلي شدید به حرکت با یکدیگر در مسير خطي و با شيبي منفي 

 (.39)باشند  دارند و گویاي نوسان مقادیر مي

 مدل آناليز واريانس -4

هاي یک  در بسياري از مواقع الزم است تفاوت بين ميانگين

مقایسه شوند که مدل صفت کمي در بيشتر از دو جمعيت با هم 

همچنين مدل . آناليز واریانس روش مناسبي براي این منظور است

اي از  براي مشخص کردن تفاوت بين گروهي دستهآنوا آماري 

در این مدل دو فرض صفر و یک وجود . رود ها به کار مي داده

دار و فرض یک نيز  دارد که فرض صفر عدم وجود اختالف معني

(. 01)کند  ها را مشخص مي دار بين گروه يوجود اختالفات معن

 :(01)رساند  در محاسبه این مدل آماري به ما یاري مي 9رابطه 

 :9رابطه 

sمجموع مربعات، : در رابطه فوق، 
تغييرات :  2

 . باشد درجه آزادي مي:  n-1جامعه و 

                                                           
3 AutoCorrelation Function 
4 correlogram 



 

 مکارانو ه فاطمه میوانه                                     شاخص های آسایش حرارتی و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبیارتباط بین  -395

 دو کيآزمون استقالل  -2 و همکاراننرگس السادات زاهد                                                            

 ناپارامتري پرکاربرد و ساده آزمون و،د خي آزمون ي آماره

نگار، مشاهدات را با  این آزمون بافت. است برازش نکویي براي

براي )یا چگالي احتمال( هاي گسسته براي داده)توزیع احتمال

این آماره از طریق رابطه (. 39)کند مقایسه مي( هاي پيوسته داده

 :شود محاسبه مي 11ریاضي 

                                                                                                          :     11رابطه 

 .مقادیر مورد انتظار است: Eمقادیر مشاهده و : Oدر رابطه فوق 
 

 ها  ارزيابي مقادير شاخص

اي ه با توجه به این که پدیده سوزباد تنها در ماه: شاخص سوزباد

آبان، آذر، دي، )دهد، در این پژوهش نيز ماههاي سرد سال رخ مي

داراي شرایط سوزباد بودند که در ماههاي دي و ( بهمن و اسفند

بهمن پایينترین مقادیر دما و بيشترین مقدار باد را به دليل ارتفاع منطقه، 

عرض جغرافيایي، یورش توده هواي سرد سيبري و وجود بادهاي 

آورند، در این موقع از سال  هاي هواي سرد مي د تودهغربي که با خو

هاي  بندي جدول آستانه بر اساس طبقه. دهند را به خود اختصاص مي

استدمن )اکثریت روزها در شرایط سوزباد ( 1جدول )این شاخص 

. طبقه متوسط تا زیاد قرار دارند( مقياس جدید و قدیم، پاسيل

ایپل نيز کمترین مقادیر همچنين شاخص گرماي هدر رفت پاسيل و س

اند که بر اساس  به خود اختصاص داده را در ماههاي بهمن و دي

 (.1نمودار)مقادیر آستانه در طبقه سرد و بسيار سرد قرار دارد 
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تلف به مخ ميزان مرگ و مير در گروههاي سني -5نمودار 

 (1321-1391)ي زماني تفکيک جنس، بازه
 

مقادیر به دست آمده این شاخص در پژوهش : شاخص بيکر

ترین مقادیر باد  حاضر بيانگر این است که ماههاي آذر و دي پایين

ها در طبقه سرد و خيلي  بندي آستانه و دما، که در جدول طبقه

که فشار بيوکليمایي . باشند دارا ميقرار دارند، را ( D1،D2) سرد

در این ماهها با تحریک متوسط تا شدید و آزار دهنده همراه 

 (. 2نمودار) است

 های قلبي بر ناشي از بيماری مير و مرگ ميزان بررسي

 جنس اساس

ي  هاي قلبي شهر مشهد در بازه تعداد کل مرگ و مير بيماري

راي شرایط سوزباد بر اساس روزهایي که دا( 1391-1321)زماني 

در این پژوهش نيز از آزمون استقالل . تن بوده است 1123بودند، 

خي دو، جهت بررسي ارتباط بين مرگ و مير و جنس استفاده 

 :باشد شده است که فرضيات آزمون به ترتيب زیر مي

 
دهد که بيشترین ميزان مرگ  نتایج حاصل از این آزمون نشان مي

سال در بين زنان به وقوع  22-62و  66-16و مير در گروه سني 

دهد  همچنين نتایج حاصل از این آزمون نشان مي. پيوسته است

هاي قلبي و جنس ارتباط  که بين مرگ و مير ناشي از بيماري

بنابراین فرضيه صفر رد (. =111/1p)داري وجود دارد معني

به طوریکه ميزان مرگ و مير در بين زنان بيشتر از مردان . شود مي

بيشترین ميزان  1322در بين سالهاي مورد مطالعه نيز سال  .ستا

ماههاي دي و بهمن نيز از حيث . باشد وقوع مرگ و مير را دارا مي

نتایج در مطالعات . مرگ و مير حداکثر مقدار را دارا هستند
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اپيدميولوژي جغرافيایي ناشي از مرگ و مير بيماران )مشابه نظير 

يدي و همکاران، فرج زاده و همکاران قلبي در استان اصفهان، رش

دهد که وقوع مرگ و مير در مردان بيشتر  و محمدي نيز نشان مي

باشد و ماههاي سرد سال ميزان بيشتري از وقوع مرگ  از زنان مي

 (.02، 11، 11)و مير بيماران قلبي را به خود اختصاص داده است 

ها با مرگ و مير ناشي از   ارتباط بين شاخص

 های قلبي بيماری

هاي محاسبه  در این پژوهش جهت بررسي ارتباط بين شاخص

هاي قلبي، از مدل همبستگي  شده با مرگ و مير ناشي از بيماري

بيشترین . پيرسون در مقياس ماهانه و روزانه استفاده شده است

بين مرگ و مير ( p=111/1و  R=11/1)همبستگي روزانه مثبت 

باشد و کمترین همبستگي  يبا شاخص استدمن در مقياس جدید م

و  R=-16/1)در شاخص بيکر به صورت منفي و معکوس 

11/1=p )پس از شاخص استدمن در مقياس جدید، دو . است

شاخص پاسيل و سایپل و شاخص اصالح شده سازمان هواشناسي 

دار  در همبستگي، ارتباط مثبت و معني 11/1آمریکا نيز با اختالف 

 99با سطح اطمينان . هاي قلبي دارند ريبا مرگ و مير ناشي از بيما

هاي سوزباد استدمن در مقياس جدید و قدیم، پاسيل و  ، شاخص%

سایپل، شاخص اصالح شده سازمان هواشناسي آمریکا و گرماي 

هاي قلبي  از دست رفته پاسيل با ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري

مال مرگ ارتباط دارند که این بدان معناست که براي بررسي احت

ي مشابه با شرایط اقليمي  هاي قلبي در منطقه و مير ناشي از بيماري

مشهد و به منظور پيشگيري از خطرات آن بر سالمت انسان، 

تا در . هاي سوزباد مذکور استفاده نمود توان از شاخص مي

صورت وجود شرایط سوزباد در آن مناطق، از بيرون آمدن 

این در حالي است . ي نمایندبيماران قلبي به سطح شهر جلوگير

هاي  که ارتباط شاخص بيکر با ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري

 .  باشد مي%(  91)هاي دیگر  قلبي در سطح اطمينان کمتر از شاخص

ها با ميزان مرگ و مير  ، همبستگي ماهانه بين شاخص3جدول 

شود بيشترین  همانطور که مشاهده مي. دهد ماهانه را نشان مي

بستگي در دي و بهمن؛ سردترین ماههاي دوره، مشاهده هم

هاي محاسبه شده، شاخص پاسيل و سایپل  از بين شاخص. شود مي

و استدمن در مقياس جدید بيشترین همبستگي را با مرگ و مير 

پس از دو .  در ماههاي دي و بهمن دارند%(  91= سطح اطمينان )

اصالح شده شاخص مذکور در ماههاي نام برده شده، شاخص 

سازمان هواشناسي آمریکا نسبت به شاخصهاي دیگر در ارتباط 

شاخص بيکر و گرماي . باشد بيشتري با ميزان مرگ و مير ماهانه مي

با مرگ ( ماههاي دي و بهمن)هدر رفت نيز ارتباط معکوس و منفي 

تر نسبت به  داري در سطح اطمينان پایين البته این معني. و مير دارند

دیگر است و در ماه بهمن، شاخص بيکر با ميزان مرگ هاي  شاخص

این در حالي است که در ماههاي دیگر . و مير ماهانه ارتباط ندارد

ها با ميزان مرگ و مير  قرار گرفته در شرایط سوزباد، بين شاخص

 .داري وجود ندارد ماهانه ارتباط معني

هاي  ريها و مرگ و مير ناشي از بيما عالوه بر همبستگي بين شاخص

نيز به بررسي تأخير ( PACF)قلبي، با استفاده از توابع خودهمبستگي 

براي بررسي . ها پرداخته شده است زماني در ارتباطات و همبستگي

روزه در نظر گرفته شده  11تاخير زماني، ارتباطات با زمان تأخير 

روزه به وقوع  1تا  1است که بيشترین ارتباطات با تأخيرهاي زماني 

ها و درجه حرارت در مرگ و  این به دليل تاثير شاخص. يونددپ مي

 کاردرو همکاران،  آنتونهمچنين مطالعات . روز تاخير است 1مير با 

دهد که ارتباط بين  و همکاران نيز نشان مي 1و همکاران و وراسينگ

مرگ و مير بيماریهاي قلبي با شاخص سوزباد بویژه شاخص استدمن 

 .(2جدول) (03، 6، 1)باشد  و باال ميو در فصل زمستان قوي 
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 (1391-1321)زماني
 

 اسفند بهمن دی آذر آبان ماه

 * - - * - آبان

 * * * - * آذر

 - * - * - دی

 - - * * - بهمن

 - - - * * اسفند
 دارند دار معني اختالف دیگر هاي ميانگين با 11/1 اطمينان سطح در ها ميانگين *

 

 

های  بررسي تغييرات ماهانه مرگ و مير ناشي از بيماری

 قلبي

هاي مرگ  در این پژوهش جهت بررسي تغييرات ماهانه ميانگين

استفاده شده ( آنوا)و مير بيماران قلبي از آزمون آناليز واریانس

 :باشد مدنظر در این مدل به ترتيب زیر مي فرضيات. است

 
ها در  بر اساس آزمون انجام شده فرضيه صفر که برابري ميانگين

ماههاي داراي شرایط سوزباد را مدنظر قرار داده است، رد 

شود و فرضيه یک پذیرفته شده است، که نتایج حاصل از این  مي

. ه استنشان داده شد 3ها در جدول مدل و اختالفات ميانگين

شود در تمام ماهها اختالف در حداقل  طور که مالحظه مي همان

دار  با دو ماه مشهود است ولي در ماه آذر بيشترین اختالف معني

نسبت به ماههاي دیگر وجود  11/1از لحاظ مرگ و مير در سطح 

تحقيقات انجام شده بيانگر وجود ارتباط بين آب و هوا و  .دارد

 د، همچنين آب و هوا تأثير زیادي در شدت باش ها مي بيماري

هاي قلبي و مرگ و مير  ها، بيماري هاي ریوي، سرطان بيماري

ها و  مطالعات بسياري با روش. ها دارد ناشي از این بيماري

هاي مختلف در زمينه ارتباط مرگ و مير با پارامترهاي  شيوه

هاي آسایش حرارتي در کشورهاي مختلف  اقليمي و شاخص

مایکل و همکاران، ونژوان و همکاران،  مطالعات .ام شده استانج

دهد که  یومينگ و همکاران و گرجيبوسکي و همکاران نشان مي

مرگ و مير بيماریهاي قلبي با عناصر آب و هوایي ارتباط مثبت و 

این مطالعه، به (. 12،11،11)قوي به ویژه در فصل زمستان دارد

ر سالمت انسان با هدف کنترل و دليل اهميت پارامترهاي اقليمي د

در ( کودکان و سالمندان)پذیر  هشدار به بيماران و اقشار آسيب

 .جهت کاهش ميزان مرگ و مير انجام شده است

هاي آسایش  در این پژوهش، نتایج حاصل از محاسبه شاخص

ها با  و ارتباطات بين آن (1391-1321)ي زماني حرارتي در بازه

هاي قلبي در شهر مشهد نشان داد که  اريمرگ و مير ناشي از بيم

روز داراي شرایط  129 "به طور کلي در طول دوره مطالعه جمعا

ماههاي آبان، آذر، )اند که بيشتر در ایام سرد سال سوزباد بوده

به دليل ارتفاع منطقه، عرض جغرافيایي باال و ( دي، بهمن و اسفند

مت شرق ایران یورش هواي سرد سيبري که از اوایل پایيز به قس

شود، به وقوع پيوسته است و  ویژه منطقه خراسان وارد مي به

. بيشترین مقادیر شاخص در طبقه سرد و بسيار سرد قرار دارند

همچنين نتایج حاصل از شاخص بيکر که جهت مقایسه با شاخص 

دهد که بيشترین مقادیر در  سوزباد انتخاب شده بود، نيز نشان مي

 .قرار دارند طبقه سرد و خيلي سرد

همبستگي نشان  نتایج بررسي مدل همبستگي پيرسون و خود

هاي قلبي  دهد که بيشترین ارتباطات روزانه مرگ و مير بيماري مي

هاي استدمن در مقياس جدید و پاسيل و سایپل و  با شاخص

شاخص اصالح شده سازمان هواشناسي آمریکا در ماههاي دي و 

همچنين همبستگي ماهانه بين . اند بهمن به خود اختصاص داده

دهد که ماههاي دي و بهمن  ها نشان مي مرگ و مير و شاخص

دار را با شاخص پاسيل و سایپل و  بيشترین همبستگي مثبت و معني

باشند و شاخص بيکر و گرماي  استدمن در مقياس جدید دارا مي

 . اند از دست رفته نيز ارتباط معکوس را به خود اختصاص داده

دهد که زمان  بررسي توابع خودهمبستگي نيز نشان ميهمچنين 

روزه بيشترین تأثير را در ارتباطات و همبستگي بين  1 - 1تأخير 

شاخص سوزباد و دماي حداقل با مرگ و مير دارند و بعد از آن 

 .کند همبستگي بصورت نزولي کاهش پيدا مي

زان دهد که بيشترین مي دو نيز نشان مي کينتایج حاصل از آزمون 

و در بين زنان  22-62و  66-16مرگ و مير بيماران قلبي در سن 

عالوه بر این، ارتباط . بيشتر از مردان به وقوع پيوسته است

همچنين . بين علت فوت با جنس وجود دارد( p=111/1)دار معني

نتایج حاصل از بررسي تغييرات ماهانه مرگ و مير نيز نشان 

. شود دار در ماه آذر مشاهده مي دهد که بيشترین اختالف معني مي
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هاي دي و بهمن به دليل  بيشترین تعداد مرگ و مير نيز در ماه

 .درجه حرارت پایين و سرعت باالي باد اتفاق افتاد است

به طور کلي نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با کاهش 

درجه حرارت، ميزان مرگ و مير باال رفته است که در این زمينه 

پذیر،  الع رساني از وضعيت هوا به بيماران قلبي و افراد آسيببا اط

استفاده از پوشش مناسب و فعال نگه داشتن بدن تا حدودي از 

با . توان کاست بروز مرگ و ميرهاي ناشي از عوامل اقليمي مي

توجه به اینکه پدیده سوزباد جزو مخاطرات دمایي اقليم به شمار 

این پژوهش در شهرهاي مختلف هاي مشابه  آید، لذا بررسي مي

جهت کاهش خطرات ناشي از آن و براي آگاهي و اطالع مردم، 

کشورهاي  بسياري از در همانطور که امروزه. رسد مفيد به نظر مي

و  سوزباد اعالم احساسي هوا، دماي فيزیکي دماي کنار در دنيا

 به اطالع گروهي هاي رسانه طریق از شود و مي بيني حتي پيش

 یا و تعطيلي هوا جهت سردي شرایط بحراني و در رسد مي عموم

استفاده  دماي احساسي آموزشي از مراکز و مدارس فعالي نيمه

دار مرگ و مير ناشي از  شود، در ایران نيز از ارتباط معني مي

ریزي  توان در برنامه هاي سوزباد مي هاي قلبي با شاخص بيماري

افراد براي کاهش مرگ و مير بيماران قلبي و 

در آب و هوایي که شرایط ( کودکان و سالمندان)پذیر آسيب

 .سوزباد دارد، بهره گرفت

در راستاي انجام این پژوهش نيز محدودیتها و مشکالتي همچون 

گردآوري اطالعات و آمار، اصالح و آماده سازي آنها جهت 

انجام تجزیه و تحليل، جلب همکاري مؤسسات زیربط موجود 

ها  ل ذکر است که محدودیت اصلي اینگونه پژوهشبوده، البته قاب

شوند همکاري بين محققين  اي بررسي مي که به صورت ميان رشته

هاي مختلف است که به صورت یک نياز و متخصصين رشته

شود که در  لذا توصيه و پيشنهاد مي. باشد اساسي و پایه مطرح مي

ته هایي همکاري متخصصين هر رش راستاي انجام چنين پژوهش

مورد توجه قرار گيرد تا اینگونه مطالعات نيز از دقت بيشتري 

 .  برخوردار شوند

 
 قدرداني و تشكر

هاي شهرداري مشهد  از همکاري مدیریت سازمان فردوس

 .شود جهت ارائه اطالعات مربوط به مرگ و مير تشکر و قدرداني مي



 

 مکارانو ه فاطمه میوانه                                     شاخص های آسایش حرارتی و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبیارتباط بین  -341

  و همکاراننرگس السادات زاهد                                                            

References: 
 

1. Anton E, Kunst, Feikje, Groenhof, and Johan P, Mackenbach. The Association between Two Windchill Indices and 

Daily Mortality Variation in the Netherlands, American Journal of Public Health, November 1994, Vol. 84, No11, 

1738-1742. 

2. Meade M S., Emch M. Medical Geography. The Guilford Press, New York, 2010, 3rd ed., p.p. 207. 

3. Kristie L. Ebi, Burton Ian, McGregor GR. Biometeorology for Adaptation to Climate Variability and Change. 

Springer Science, Business Media B.V2009, pp9. 

4. Mohammadi H. Atmospheric Hazards, Tehran University Press, 2008, Tehran. [ Persian] 

5.Jahanbakhsh S., Tadaion M., Salmanpour R., Jahanbakhsh E. Temperatures Associated With Myocardial Infarction In 

The City Of Ahar, Journal Of Physical Geography, Second Year, 2009; No5, Autumn:29-37. [ Persian] 

6. Hushvar, Z. Geographical Pathology of Iran (Volume I: Principles), 2002, Published By the University Jahad, 

Mashhad. [ Persian] 

7.Carder M, McNamee R, Beverland I, Elton R, Cohen G R, Boyd J, Agius R M. The lagged effect of cold temperature 

and wind chill on cardiorespiratory mortality in Scotland. Occup Environ Med 2005; 62, 702–710. 

8. Marmor, M. Heat wave mortality in New York City, 1949 to 1970. Archive of Environmental Healt 1975; 30: 130- 

136. 

9. Farajzadeh, M, Darand M, Faghih Zadeh, S. Climatic Factors Associated With Mortality in the Population of Tehran, 

Spatial Planning and Space Journal, 2010; 2: 289-302. [ Persian] 

10.Michael J, Allen, Scott, C., Sheridan. High-mortality days during the winter season: comparing meteorological 

conditions across 5 US cities. Int J Biometeorol, 2013; DOI 10.1007/s00484-013-0640-4. pp 1-9. 

11. Wenjuan, Ma, Chunxue, Yang, Chen, Chu, Tiantian, Li, Jianguo, Tan, Haidong, Kan. The impact of the 2008 cold 

spell on mortality in Shanghai. China, Int J Biometeorol, 2012; 57: 179–184, DOI 10.1007/s00484-012-0545-7. 

12. Yuming Guo1, Kornwipa Punnasiri and Shilu Tong. Effects of temperature on mortality in Chiang Mai city, 

Thailand: a time series study. Environmental Health, 2012; 11: 36, pp2-9. 

13. Grjibovski AM., Nurgaliyeva N, Kosbayeva A, Menne B. No association between temperature and deaths from 

cardiovascular and cerebrovascular diseases during the cold season in Astana, Kazakhstan-the second coldest capital in 

the world. Int J Circumpolar Health, 2012; 71:1-3. 

14. Khaladi SH. Meteorological Applications, Ghomes Publisher, 1996, Page 294. [ Persian] 

15. Mohammadi, H. Tehran Air Pollutants And Climatic Factors Associated With Deaths From Heart Disease (Study 

Period 1999-2003), Tehran, Geographical Research, 2006; 5: 66-47. [ Persian] 

16.Farajzadeh M, Darand M. Analysis Of The Effect Of Temperature On Mortality In Tehran, Iran, Hakim Research 

Journal,2008; 3: 27-34. [ Persian] 

17. Khanjani N and Bahrampour A. Temperature and cardiovascular and respiratory mortality in desert climate. A case 

study of Kerman. Iran, Iranian Journal of Environmental Health Sciences & Engineering, 2013; 10: 11, 1-6. 

18. Allaeetalqany M. Geomorphology of Iran, 2009, Ghomes Publications, Tehran. [ Persian] 

19. Akbari M, Jargeh MR, Madani Alsadat HR.Decline Of Groundwater Levels Using Geographic Information System 

(GIS) Case Study: Mashhad Aquifer. Journal Of Soil And Water Conservation Research, 2009; 16 No. 14:63 -78.[ 

Persian] 

20.Mohammadyaryan M, Mofidi A, Hosseinzadeh SR. Thermal Hazard Zonation In The Northeast Of Iran, The First 

National Conference Of Climatology, 2013; 1-13.31 April And 1 May, Kerman, Iran. [ Persian] 

21.Sari-Sarraf B, Mohammadi, GH, Hosseini-Sadr A. Determination Of Climate Comfort Index For Ray Man In West 

Azarbaijan Province, Iran, Fourteenth Geophysics Conference, Tehran,2010; 105-100. [ Persian] 

22.Ghanbari A., Afifi ME., Sadeghi GR. Lar Approach To The Assessment Of Human Comfort In The Eco-Indicators, 

Quarterly Journal Of Physical Geography, Third Year,201010: 109-93. [ Persian] 

23. Zolfaghari H. Determining The Right Time To Turn The Calendar Tabriz And Physiological Indices Of Average 

Temperatures Predicted Rating, Geographical Research, 2007; No. 62, Winter, 129-141. [ Persian] 

24. Meteorological Organization. Final Project Report on Climate and Tourism West Azerbaijan Province, 2001; 246 

Pages. [ Persian] 

25. Rasouli AA, Aziz Zadeh MR. Spatial Modeling of the Cooling Effect Of Wind in the Northwest of the Country, 

Journal of Geographical Research, 2006; No. 80, 30-50. [ Persian] 

26. Danielsson, ULF. Wind chill and the risk of tissue freezing. Journal of Applied Physiology, 1996; 81: 2666-2673. 

27.Azizi, Gh.Muhammad H., Rosta I, Davodi M. Wind Chill West And Northwest Regional Synoptic Analysis Of The 

Period 1980-2005, Journal Of Geographical Area, Year XII, 2012; 39: 37-58. [ Persian] 

28. Holmér I. Evaluation of Cold Workplaces: An Overview of Standards for Assessment of Cold Stress. Industrial 

Health, 2009; 47: 228–234. 

29.Heidari H, Saeedabady R. Zoning Of Wind Chill Of The North West And West, Geographical Research, 2007;No. 

62, Winter,93-107. [ Persian] 



 

                                    75، سال  8، شماره  39بهمن                                                                  جله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدم -345

30. Steadman RG. A universal scale of apparent temperature. Journal Climate Application Meteorology; 1984; 23: 

1674-1687. 

31. Quayle RG, Steadman R G. Notes and Correspondence the Steadman Wind Chill: An Improvement over Present 

Scales. American Meteorological Society, 1998; 1187-1193. 

32. Groen G. Wind chill equivalent temperature (WCET) Climatology and scenarios for Schiphol Airport. Climate 

services KNMI, 2009; 1-16. 

33.Roshan GR, Mirkatouli G, Shakoor A, Mohammad-Nejad V. Studying Wind Chill Index as a Climatic Index 

Effective on the Health of Athletes and Tourists Interested in Winter Sports. Asian Journal of Sports Medicine, 2010; 1 

(Num 2): 108-116. 

34.Rieck T, Binau S. Wind Chill Climatology for The North-Central United States, National Weather Service La 

Crosse, 2009,Wisconsin. 

35. Mohammadi H, Saidi A. Biomarkers to Assess Climate Affecting Human Comfort: A Case Study in Qom, Journal 

of Environmental Studies, the Thirty-Fourth Year, 2008; 47: 86-73. [ Persian] 

36.Heidari, M., Pour-Mohammadi M, Jamali F, Lotfi F. Evaluation of Environmental Sampling and Its Role In Human 

Climate Housing Design Magazine, New Perspectives In Human Geography, 2012; No. 2, Spring, Pp. 83-101. [ 

Persian] 

37. Field A. Discovering Statistics Using Spss (Third Edition). 2009Publications SAGE, California. 

38. Hafznia, MR. Introduction to Research Methods in the Humanities. The Publisher Samt, 2010, Tehran. [ Persian] 

39. Asakereh H. Foundations of Statistical Climatology.2011, University Of Zanjan, Zanjan. [ Persian] 

40.Jabari E. Statistical Methods in Environmental and Geographical Sciences. 2005, University Of Razi Kermanshah. [ 

Persian] 

41. Shahkar GH, Bozorgnya A. Experimental Design (1), Published By Payam Noor Tehran, 2007. [Persian]. 

42. Rashidi M, Ghias Md, Ramesht MH. Geographical Epidemiology of Death Due to Cardiovascular Diseases in 

Isfahan Povince, Iran. Journal of Isfahan Medical School, 2011, 1st week April, Vol 29 No 125, pp 13-19. [ Persian]  

43. Weerasinghe DP, MacIntyre CR, Rubin GL. Seasonality of coronary artery deaths in New South Wales, Australia. 

Journal of Heart 2002; 88, pp: 30–34. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 


