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مقاله مروری

ارتباط بين شاخصهای آسايش حرارتي و مرگ و مير ناشي از بيماریهای قلبي

تاريخ دريافت -39/1/52 :تاريخ پذيرش39/2/12 :

خالصه

*

1فاطمه ميوانه
2الهه اکبري
3محمد باعقيده

استنشاق هواي سرد باعث بروز بيماري و در پارهاي موارد منجر به مرگ ميشود .در این پژوهش ،ارتباط بين انواع
شاخصهاي سوزباد و مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي( سکته قلبي ،آنژین صدري و التهاب پرده پيراشامه)
بررسي شده است.
از آمار مرگ و ميرهاي بيماريهاي قلبي ( )1391-1321و داده هاي درجه حرارت و سرعت باد استفاده گردید.
شاخصهاي سوزباد ( استدمن ،پاسيل و سایپل ،گرماي هدررفت سایپل و پاسيل ،شاخص اصالح شده سازمان

-1کارشناس ارشد اقليمشناسي ،دانشگاه حکيم

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

سبزواري ،سبزوار ،ایران

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

 -2کارشناس ارشد سنجش از دور و ،GIS

جهت مقایسه ميانگينها استفاده گردید .براي بررسي ميزان وقوع مرگ و مير در بين زنان و مردان از آزمون استقالل

دانشگاه حکيم سبزواري ،سبزوار ،ایران

کاي دو استفاده شده است.
و

مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي با شاخصهاي سوزباد به غير از شاخصهاي بيکر و گرماي هدررفت سایپل و

ژئومورفولوژي ،دانشگاه حکيم سبزواري،

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

سبزوار ،ایران

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

استادیار

-3

گروه

اقليمشناسي

شاخصهاي سوزباد دارد.
*سبزوار -دانشگاه حکيم سبزواري ،سبزوار،

به طور کلي با کاهش درجه حرارت ،مرگ و مير در ماههاي دي و بهمن افزایش یافته است .از این ارتباط ،ميتوان

ایران

در برنامهریزي براي کاهش مرگ و مير بيماران و افراد آسيبپذیر ،بهره گرفت.

تلفن+92-9119222919 :
email: fmayvaneh@yahoo.com

کلمات کليدی :سوزباد ،شاخص بيوکليماتيک ،مرگ و مير ،بيماريهاي قلبي ،خود همبستگي
پينوشت :این مطالعه فاقد منبع مالي ميباشد.
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فاطمه میوانه و همکاران
3

است،وبههمکاران با دورههاي سرد ،حدود  13%افزایش پيدا ميکند ( .)11یومينگ
پيرامون خویش
السادات زاهد
انسان در هر شرایطي متأثر از حرارت نرگس
نحويکه عوامل اقليمي با اثرات مطلوب و گاهي نامطلوب منجر

و همکاران ( )2112در شهر چيانگ مي تایلند ،مطالعهاي در

به تغييراتي بر پيکر انسان نظير هيپوترمي ،آنفوالنزا ،بيماريهاي

راستاي بررسي تأثيرات درجه حرارت بر مرگ و مير انجام

قلبي ،سکته مغزي ،آسم و غيره ميشوند ( .)2 ،1مطالعات پزشکي

دادهاند ( .)12نتایج این پژوهش نيز نشان ميدهد که ارتباط غير

نشان ميدهد که با افزایش و یا کاهش درجه حرارت محيط و یا

خطي در تمام گروههاي سني با مرگ و مير و درجه حرارتهاي

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

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

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

مطالعهاي ارتباط بين درجه حرارت و مرگ و ميرهاي قلبي و

ایجاد ميکند .اگر دماي داخلي بدن به پایينتر از  21درجه

بيماريهاي قلبي در فصول سرد در آستاناي قزاقستان را از طریق

سانتيگراد یا باالتر از  01درجه سانتيگراد برود ،اغلب تخریب

رگرسيون پواسن و زمان تأخيرهاي  11-1با کنترل فشار بارومتري

تغييرناپذیر و مرگ به وقوع خواهد پيوست و در پارهاي موارد

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

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

حداقل درجه حرارت با مرگ و مير بيماريهاي قلبي داراي

این ،بسياري از جغرافي دانان معتقدند که با انحراف محدوده

ارتباط مثبت و معنيدار ميباشند .پژوهش آنتون 1و همکاران

گرماي مطلوب که بين  21 - 12درجه سانتيگراد است ،تعداد

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

مرگ و ميرها افزایش ميیابد( .)1همچنين اثر استرسزاي دما بر

تغييرات مرگ و مير روزانه نشان داد که مرگ و مير ناشي از
1

مرگ و مير توسط محققان فراواني به اثبات رسيده است ،به این

بيماريهاي قلبي ارتباط قوي و مثبتي با شاخص سوزباد استدمن

صورت که هر قدر دما از محدوده آسایش انسان بيشتر فاصله

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

گيرد ،ميزان استرس و بيماريهاي قلبي بيشتر و در نتيجه تعداد

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

فوتشدگان نيز افزایش ميیابد ( .)9-6از طرفي ،بيماريهاي

مرگ و مير بيماريهاي قلبي -ریوي در اسکاتلند را بررسي

قلبي-عروقي تقریباً بهطور مساوي در بين مردان و زنان ،مهمترین

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

و شایعترین عامل مرگ و مير محسوب ميشوند .در واقع دليل

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

مرگ یک سوم از افراد متوفي ،بيماريهاي قلبي  -عروقي است

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

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

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

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

عبور جبهههاي سرد و همچنين ظهور سکته قلبي ،ارتباط وجود

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

دارد ( .)10محمدي )1321( ،در مطالعهاي دیگر تاثير این ارتباط

مرگ و مير باال در فصل زمستان را در آمریکا انجام دادهاند که

را بر مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي مورد مطالعه قرار داد و

نتایج پژوهش نشان ميدهد مرگ و مير با درجه حرارت ،فشار

نشان داد که تعداد فوتشدگان در ماههاي سرد سال افزایش

بارومتري و روزهاي با بارش باال ارتباط مثبت و افزایشي دارد

ميیابد ( .)11تاثير پارامترهاي اقليمي بر مرگ و مير شهر تهران

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

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

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

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

دادهاند که نتایج این پژوهش نيز نشان ميدهد ،تعداد مرگ و مير

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

ناشي از بيماريهاي قلبي در کوتاه مدت و در افراد باالي  11سال
3

Yuming
Grjibovski
5
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6
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7
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8
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1
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مير بيماريهاي قلبي و تنفسي در آب و هواي بياباني را خانجاني

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

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

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

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

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

مثبت و قوي وجود دارد (.)16

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

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

تفکيک (سن ،جنس ،علت فوت) و دادههاي اقليمي درجه

ارتباط بين مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي (سکته قلبي،1

حرارت و باد در طي همين بازهي زماني تهيه شده از سازمان

آنژین صدري 2و التهاب پرده پيراشامه )3شهر مشهد و حداقل

هواشناسي کشور استفاده شده است.

درجه حرارت ،از طریق شاخصهاي آسایش حرارتي سوزباد

با استفاده از دادههاي حداقل دما و سرعت باد ،ابتدا شاخصهاي

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

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

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

پاسيل و سایپل و شاخص گرماي هدررفت پاسيل ،شاخص

مقایسه نتایج ارتباطات حاصل پرداخته شود.

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

شهر مشهد از حيث توپوگرافي در منتهياليه جنوبشرقي چاله

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

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

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

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

ميیابد .سپس ارتباط بين مرگ و ميرهاي ناشي از بيماريهاي

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

قلبي استخراج شده در طي این روزها با این شاخصها ،از طریق

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

آزمونهاي

توایع

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

خودهمبستگي ،PACFمدل آناليز واریانس و خي دو) در محيط

 1391تعداد  3119901نفر بوده است که نسبت به سرشماريهاي

نرمافزارهاي  SPSSو  Minitabمورد تجزیه و تحليل قرار

سالهاي قبل روند صعودي داشته است .همچنين کل مرگ و مير

گرفت.

آماري

(مدل

همبستگي

پيرسون،

بيماريهاي قلبي در این شهر در بازهي زماني مورد مطالعه،
 11111نفر بوده است که از این تعداد مرگ و مير 1123 ،فوت

شاخصهای آسايش حرارتي

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

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

کمتر از  1درجه سانتيگراد ،سرعت باد بيشتر از  2متر بر ثانيه)

محيط طبيعي رابطه مستقيم با وضعيت اقليمي از قبيل درجه

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

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

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

مرتبط با فيزیولوژي انسان که از معادله بيالن انرژي بدن انسان

سانتيگراد) پایينترین مقدار را داشتهاند .همچنين در بازهي زماني

مشتق گردیدهاند ،امروزه در مطالعات زیست اقليم جایگاه ویژهاي

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

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

ترتيب  11و  11متر بر ثانيه) بيشترین مقدار را دارا ميباشند که

فيزیولوژیک( ،1 )PETسوزباد ،بيکر ،ماهاني و غيره ميباشد.

شرایط براي پدیده سوزباد فراهم است که با توجه به بررسي

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

محمدیاریان و همکاران )1392(،بيشترین وقوع سوزباد با احتمال

 11و  11قرن بيستم باز ميگردد( )20که اولين بار توسط
2

اولگي در سال  1913با یک نمودار زیست-اقليمي جهت برآورد
1

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

نيازهاي آسایش حرارتي انسان ارائه شد.

2

Physiological Equivalent Temperature
Olgay

1
2

 -392ارتباط بین شاخص های آسایش حرارتی و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی
2

فانکر

نرگسبررسي
در سال  1962و ميک زوسکي  1921نيز به
عناصرهمکاران
تأثيرزاهد و
السادات

آب و هوایي بر احساس راحتي گرمایي پرداختند .اولين مطالعات در
ایران نيز در این زمينه به تهيه اولين نقشه زیستشناسي اقليمي توسط عدل
 1339برميگردد و بعد از آن مطالعات گوناگوني در زمينه آسایش

فاطمه میوانه و همکاران

در رابطه فوق؛

 :شاخص سوزباد بر حسب درجه

سانتيگراد(در مقياس قدیم :v ،)1961،سرعت باد بر حسب متر در ثانيه،
 :Tدرجه حرارت بر حسب سانتيگراد ( .)31رابطه :2

حرارتي انسان انجام شده است(.)21

در رابطه فوق؛

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

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

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

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

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

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

شرایط محيطي خاصي ایجاد ميشود که نه تنها روند شرایط زیستي را

آسيب دیدن انسان افزایش ميیابد.

مختل ميکند ،بلکه با آسيب دیدن اعضاي بدن از طریق سرمازدگي

شاخص پاسيل و سايپل :قدیميترین روش براي محاسبه شاخص

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

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

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

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

باد و دماي هوا ( )26و نيز پيشبيني هواشناسي در ارتباط با پدیدههاي
محيطي ( )22ارائه شده است .شاخص استدمن :در سال  1961رابرت
استدمن 3براي اندازهگيري دماي حسي ( )29و دستيابي به تعادل حرارتي
بدن انسان ،شاخص سوزباد مطابق با باد و درجه حرارت را ابداع کرد
( .)31این شاخص در مقياس قدیم و جدید از طریق روابط  1و  2محاسبه
ميشود :رابطه:1

 :شاخص سوزباد بر حسب درجه

 :شاخص سوزباد بر حسب درجه سانتيگراد:T ،

در رابطه فوق؛

درجه حرارت بر حسب سانتيگراد :V ،سرعت باد بر حسب متر در ثانيه
محاسبه ميگردد(.)33
شاخص اصالح شده سازمان هواشناسي آمريكا :در سال 2111
و  2112توسط سازمان ملي هواشناسي 0کانادا شاخص سوزباد دیگري
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

جدول -1مقادیر آستانه شاخص سوزباد
خطر سرمازدگي

اثر بر سالمتي

توصيهها

3 -0

کم

شروع احساس ناراحتي

پوشيدن لباس کافي و مناسب

شاخص سوزباد
55 -10

متوسط

احساس عدم راحتي و خطر وقوع هيپوترميا

پوشيدن چند الیه لباس مناسب با یک پوشش بيروني ضد باد

93 -58

زیاد

شروع سرمازدگي اعضاي انتهایي بدن

45 -40

خيلي زیاد (پوست در عرض 1

سرمازدگي و بيحس شدن اعضاي بدن

(اگر انسان طوالني مدت بدون حفاظ در
معرض هواي آزاد باشد)
پوشيدن چند الیه لباس مناسب با یک پوشش بيروني ضد باد و کليه اعضاي بدن در معرض
هوا باید پوشيده شوند.
تا  11دقيقه یخ ميزند)
24 -48

پوشيدن چند الیه لباس مناسب با یک پوشش بيروني ضد باد و کليه اعضاي بدن در معرض
هوا باید پوشيده شوند .و بدن فعال نگه داشته شوند..

یخ زدگي و هيپوترميا

خيليزیاد(پوست در عرض  2تا
 1دقيقه یخ ميزند)

پوشيدن چند الیه لباس مناسب با یک پوشش بيروني ضد باد و کليه اعضاي بدن در معرض
هوا باید پوشيده شوند ،بدن فعال نگه داشته شوند ،.پوشيدن کاله ،روسري و پوشاندن
صورت و تمام قسمتهایي از پوست که در معرض هواي سرد قرار دارد.

 -22و سردتر

اعالم خطر

خيليزیاد(پوست در کمتر از 2

ماندن در خانه

دقيقه یخ ميزند)
2

Fanker
Steadman

3

National Weather Service
ج

4
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این شاخص با پيشرفتهاي اقليمشناسي ،بيومتئورولوژي و مدلهاي

متغيرهاي داراي اندازههاي مقياس فاصلهاي و نسبي ،استفاده از

کامپيوتري نيز توسعه پيدا کرد و از طریق رابطه  0محاسبه ميشود

ضریب همبستگي پيرسون است که در این پژوهش از آن استفاده

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

شده است .رابطه:6

رابطه: 0

در رابطه فوق ، rxy ،همبستگي بين متغيرهاي  xو y؛  ،Nتعداد

در رابطه فوق؛  :WCTمقدار شاخص سوزباد پاسيل و سایپل
اصالح شده به درجه فارنهایت :V ،سرعت باد بر حسب مایل در
ساعت :T ،درجه حرارت برحسب درجه فارنهایت.
شاخص گرمای هدررفت پاسيل و سايپل :پاسيل و سایپل
همچنين رابطهي دیگري در راستاي هدررفت گرماي بدن انسان
نيز در سال  1939ابداع کردند که در این پژوهش از آن نيز
استفاده شده است و به شرح زیر ميباشد ( .)31رابطه: 1

آزمودنيها؛  ، Sxانحراف استاندارد نمرههاي x؛

 ،مجموع

حاصلضرب تفاضل نمرهها از ميانگين و  ،Syانحراف استاندارد
نمرههاي  yاست (.)32
 -9مدل خودهمبستگي

9

کاربرديترین روش در تعيين وابستگي زماني پدیدهها ،استفاده
از تابع خودهمبستگي است .تابع خودهمبستگي ( ،)rkرابطه خطي
موجود ميان مشاهدات سري زماني را که با  Kوقفه زماني جدا
شدهاند را اندازهگيري ميکند که از رابطه  2بدست ميآید :رابطه

در رابطه فوق؛  :Hمقدار دفع انرژي بر حسب کيلوکالري بر

:2

ساعت در متر مربع  :V ،سرعت باد به متر در ثانيه :T ،معدل دما

در رابطه فوق : rk،ضریب خودهمبستگي در تأخير  Kو  Nتعداد

به درجه سانتيگراد.

مشاهدات هستند rk .هميشه بين  +1تا  -1ميباشد .مقدار

شاخص بيكر :)5CP(1به دليل بهرهمندي این شاخص از

همبستگي در تأخيرهاي مختلف بوسيلهي نموداري به نام

کميتهاي دما و جریان باد ،جهت مقایسه با شاخص سوزباد ،در

همبستگينگار 0نشان داده ميشود .که مشاهدات با  Kوقفه زماني

این پژوهش از آن استفاده شده است .براي محاسبه قدرت

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

خنککنندگي محيط از رابطه  1استفاده ميشود :رابطه: 1

دارند و گویاي نوسان مقادیر ميباشند (.)39
 -4مدل آناليز واريانس

در رابطه فوق؛  :CPميزان شاخص بر حسب ميلي کالري بر

در بسياري از مواقع الزم است تفاوت بين ميانگينهاي یک

سانتيمتر مربع در ثانيه :V ،سرعت باد بر حسب متر در ثانيه و :T

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

ميانگين دماي روزانه بر حسب درجه سانتيگراد است .در واقع

آناليز واریانس روش مناسبي براي این منظور است .همچنين مدل

 CPقدرت خنککنندگي محيط با توجه به اختالف بين دماي

آماري آنوا براي مشخص کردن تفاوت بين گروهي دستهاي از

بدن و دماي هوا است ( .)22جدول  ،2درجات خنککنندگي

دادهها به کار ميرود .در این مدل دو فرض صفر و یک وجود

محيط و آستانهي بيوکليمایي بر اساس شاخص بيکر را بيان

دارد که فرض صفر عدم وجود اختالف معنيدار و فرض یک نيز

ميکند.

وجود اختالفات معنيدار بين گروهها را مشخص ميکند (.)01

 -مدل همبستگي پيرسون

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

رابطه همبستگي پيرسون به بررسي ارتباط بين دو یا چند متغير

رابطه :9

پرداخته و همبستگي بين متغيرها ممکن است مثبت یا منفي

در رابطه فوق،

باشد( .)36عموماً متداولترین نمایه براي بيان همبستگي بين

جامعه و  : n-1درجه آزادي ميباشد.

Becker
Cooling Power

 :مجموع مربعات : s2 ،تغييرات

1

AutoCorrelation Function

3

2

correlogram

4
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 -2آزمون استقالل کي دو

نرگس السادات زاهد و همکاران

فاطمه میوانه و همکاران
1600

زن

مرد

1400

آمارهي آزمون خي دو ،آزمون ساده و پرکاربرد ناپارامتري

1200
تعداد فوت شدگان

براي نکویي برازش است .این آزمون بافتنگار ،مشاهدات را با

1000
800

توزیع احتمال(براي دادههاي گسسته) یا چگالي احتمال(براي

600

دادههاي پيوسته) مقایسه ميکند( .)39این آماره از طریق رابطه

400
200

ریاضي  11محاسبه ميشود:

0
1 - 11 12 - 22 23 - 33. 34 - 44 45 - 55 56 - 66 67 - 77 78 - 88 89 - 99 100.+

رابطه :11

گروه سني

<= 0

در رابطه فوق  :Oمقادیر مشاهده و  :Eمقادیر مورد انتظار است.
نمودار  -5ميزان مرگ و مير در گروههاي سني مختلف به

ارزيابي مقادير شاخصها
شاخص سوزباد :با توجه به این که پدیده سوزباد تنها در ماههاي

تفکيک جنس ،بازهي زماني()1321-1391

سرد سال رخ ميدهد ،در این پژوهش نيز ماههاي(آبان ،آذر ،دي،

شاخص بيکر :مقادیر به دست آمده این شاخص در پژوهش

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

حاضر بيانگر این است که ماههاي آذر و دي پایينترین مقادیر باد

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

و دما ،که در جدول طبقهبندي آستانهها در طبقه سرد و خيلي

عرض جغرافيایي ،یورش توده هواي سرد سيبري و وجود بادهاي

سرد ( )D2،D1قرار دارند ،را دارا ميباشند .که فشار بيوکليمایي

غربي که با خود تودههاي هواي سرد ميآورند ،در این موقع از سال

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

را به خود اختصاص ميدهند .بر اساس طبقهبندي جدول آستانههاي

است (نمودار.)2

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

بررسي ميزان مرگ و مير ناشي از بيماریهای قلبي بر

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

اساس جنس

همچنين شاخص گرماي هدر رفت پاسيل و سایپل نيز کمترین مقادیر

تعداد کل مرگ و مير بيماريهاي قلبي شهر مشهد در بازهي

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

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

مقادیر آستانه در طبقه سرد و بسيار سرد قرار دارد (نمودار.)1

بودند 1123 ،تن بوده است .در این پژوهش نيز از آزمون استقالل
خي دو ،جهت بررسي ارتباط بين مرگ و مير و جنس استفاده
شده است که فرضيات آزمون به ترتيب زیر ميباشد:

100
50

استدمن قديم
استدمن جديد

-50

مقادير شاخصها

0

نتایج حاصل از این آزمون نشان ميدهد که بيشترین ميزان مرگ

پاسيل و سايپل

-100

NWS

-150

بيکر

-200

پيوسته است .همچنين نتایج حاصل از این آزمون نشان ميدهد

-250

که بين مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي و جنس ارتباط

اسفند

بهمن

ماهها

دي

آذر

آبان

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

معنيداري وجود دارد( .)p=1/111بنابراین فرضيه صفر رد
ميشود .به طوریکه ميزان مرگ و مير در بين زنان بيشتر از مردان

نمودار  -1ميزان شاخصها در ماههاي مختلف در بازهي

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

زماني()1391-1321

وقوع مرگ و مير را دارا ميباشد .ماههاي دي و بهمن نيز از حيث
مرگ و مير حداکثر مقدار را دارا هستند .نتایج در مطالعات
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مشابه نظير (اپيدميولوژي جغرافيایي ناشي از مرگ و مير بيماران

شاخص مذکور در ماههاي نام برده شده ،شاخص اصالح شده

قلبي در استان اصفهان ،رشيدي و همکاران ،فرج زاده و همکاران

سازمان هواشناسي آمریکا نسبت به شاخصهاي دیگر در ارتباط

و محمدي نيز نشان ميدهد که وقوع مرگ و مير در مردان بيشتر

بيشتري با ميزان مرگ و مير ماهانه ميباشد .شاخص بيکر و گرماي

از زنان ميباشد و ماههاي سرد سال ميزان بيشتري از وقوع مرگ

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

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

و مير دارند .البته این معنيداري در سطح اطمينان پایينتر نسبت به

ارتباط بين شاخصها با مرگ و مير ناشي از

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

بيماریهای قلبي

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

در این پژوهش جهت بررسي ارتباط بين شاخصهاي محاسبه

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

شده با مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي ،از مدل همبستگي

ماهانه ارتباط معنيداري وجود ندارد.

پيرسون در مقياس ماهانه و روزانه استفاده شده است .بيشترین

عالوه بر همبستگي بين شاخصها و مرگ و مير ناشي از بيماريهاي

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

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

با شاخص استدمن در مقياس جدید ميباشد و کمترین همبستگي

زماني در ارتباطات و همبستگيها پرداخته شده است .براي بررسي

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

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

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

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

شاخص پاسيل و سایپل و شاخص اصالح شده سازمان هواشناسي

ميپيوندد .این به دليل تاثير شاخصها و درجه حرارت در مرگ و

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

مير با  1روز تاخير است .همچنين مطالعات آنتون و همکاران ،کاردر

با مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي دارند .با سطح اطمينان 99

و همکاران و وراسينگ 1و همکاران نيز نشان ميدهد که ارتباط بين

 ،%شاخصهاي سوزباد استدمن در مقياس جدید و قدیم ،پاسيل و

مرگ و مير بيماریهاي قلبي با شاخص سوزباد بویژه شاخص استدمن

سایپل ،شاخص اصالح شده سازمان هواشناسي آمریکا و گرماي

و در فصل زمستان قوي و باال ميباشد (( )03 ،6 ،1جدول.)2

از دست رفته پاسيل با ميزان مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي

جدول  -5همبستگي ماهانه شاخص ها با مرگ و مير بيماریهاي

ارتباط دارند که این بدان معناست که براي بررسي احتمال مرگ

قلبي ،بازهي زماني()1391-1321

و مير ناشي از بيماريهاي قلبي در منطقهي مشابه با شرایط اقليمي
مشهد و به منظور پيشگيري از خطرات آن بر سالمت انسان،

شاخ

استدمن

استدمن

پاسيل و

شاخص

گرمای

ص

مقياس

مقياس

سايپل

سوزباد

هدررفت

ماه

قديم

جديد

ميتوان از شاخصهاي سوزباد مذکور استفاده نمود .تا در
صورت وجود شرایط سوزباد در آن مناطق ،از بيرون آمدن
بيماران قلبي به سطح شهر جلوگيري نمایند .این در حالي است
که ارتباط شاخص بيکر با ميزان مرگ و مير ناشي از بيماريهاي
قلبي در سطح اطمينان کمتر از شاخصهاي دیگر ( )% 91ميباشد.
جدول  ،3همبستگي ماهانه بين شاخصها با ميزان مرگ و مير
ماهانه را نشان ميدهد .همانطور که مشاهده ميشود بيشترین
همبستگي در دي و بهمن؛ سردترین ماههاي دوره ،مشاهده
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/01
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/2
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/2
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/2

/11

/9

/11
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1
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1
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1
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ميشود .از بين شاخصهاي محاسبه شده ،شاخص پاسيل و سایپل
و استدمن در مقياس جدید بيشترین همبستگي را با مرگ و مير
(سطح اطمينان =  )% 91در ماههاي دي و بهمن دارند .پس از دو

1
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فاطمه میوانه و همکاران

زاهد و همکاران هشدار به بيماران و اقشار آسيبپذیر (کودکان و سالمندان) در
بازهي
نرگسمير در
جدول  -9تفاوت ماهانه تعداد مرگ و
السادات
جهت کاهش ميزان مرگ و مير انجام شده است.

زماني()1391-1321
بهمن

ماه

آبان

آبان

-

*

آذر

*

-

دی

-

*

-

بهمن

-

*

*

-

اسفند

*

*

-

-

اسفند

در این پژوهش ،نتایج حاصل از محاسبه شاخصهاي آسایش

*
*

حرارتي در بازهي زماني( )1391-1321و ارتباطات بين آنها با

-

آذر

دی
-

-

*

*
*

-

* ميانگينها در سطح اطمينان  1/11با ميانگينهاي دیگر اختالف معنيدار دارند

مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي در شهر مشهد نشان داد که
به طور کلي در طول دوره مطالعه جمعا"  129روز داراي شرایط
سوزباد بودهاند که بيشتر در ایام سرد سال(ماههاي آبان ،آذر،
دي ،بهمن و اسفند) به دليل ارتفاع منطقه ،عرض جغرافيایي باال و

بررسي تغييرات ماهانه مرگ و مير ناشي از بيماریهای

یورش هواي سرد سيبري که از اوایل پایيز به قسمت شرق ایران

قلبي

بهویژه منطقه خراسان وارد ميشود ،به وقوع پيوسته است و

در این پژوهش جهت بررسي تغييرات ماهانه ميانگينهاي مرگ

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

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

همچنين نتایج حاصل از شاخص بيکر که جهت مقایسه با شاخص

است .فرضيات مدنظر در این مدل به ترتيب زیر ميباشد:

سوزباد انتخاب شده بود ،نيز نشان ميدهد که بيشترین مقادیر در
طبقه سرد و خيلي سرد قرار دارند.

بر اساس آزمون انجام شده فرضيه صفر که برابري ميانگينها در
ماههاي داراي شرایط سوزباد را مدنظر قرار داده است ،رد
مي شود و فرضيه یک پذیرفته شده است ،که نتایج حاصل از این
مدل و اختالفات ميانگينها در جدول 3نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه ميشود در تمام ماهها اختالف در حداقل
با دو ماه مشهود است ولي در ماه آذر بيشترین اختالف معنيدار
از لحاظ مرگ و مير در سطح  1/11نسبت به ماههاي دیگر وجود
دارد .تحقيقات انجام شده بيانگر وجود ارتباط بين آب و هوا و
بيماريها ميباشد ،همچنين آب و هوا تأثير زیادي در شدت
بيماريهاي ریوي ،سرطانها ،بيماريهاي قلبي و مرگ و مير
ناشي از این بيماريها دارد .مطالعات بسياري با روشها و
شيوههاي مختلف در زمينه ارتباط مرگ و مير با پارامترهاي
اقليمي و شاخصهاي آسایش حرارتي در کشورهاي مختلف
انجام شده است .مطالعات مایکل و همکاران ،ونژوان و همکاران،
یومينگ و همکاران و گرجيبوسکي و همکاران نشان ميدهد که
مرگ و مير بيماریهاي قلبي با عناصر آب و هوایي ارتباط مثبت و
قوي به ویژه در فصل زمستان دارد( .)12،11،11این مطالعه ،به
دليل اهميت پارامترهاي اقليمي در سالمت انسان با هدف کنترل و

نتایج بررسي مدل همبستگي پيرسون و خودهمبستگي نشان
ميدهد که بيشترین ارتباطات روزانه مرگ و مير بيماريهاي قلبي
با شاخصهاي استدمن در مقياس جدید و پاسيل و سایپل و
شاخص اصالح شده سازمان هواشناسي آمریکا در ماههاي دي و
بهمن به خود اختصاص دادهاند .همچنين همبستگي ماهانه بين
مرگ و مير و شاخصها نشان ميدهد که ماههاي دي و بهمن
بيشترین همبستگي مثبت و معنيدار را با شاخص پاسيل و سایپل و
استدمن در مقياس جدید دارا ميباشند و شاخص بيکر و گرماي
از دست رفته نيز ارتباط معکوس را به خود اختصاص دادهاند.
همچنين بررسي توابع خودهمبستگي نيز نشان ميدهد که زمان
تأخير  1 - 1روزه بيشترین تأثير را در ارتباطات و همبستگي بين
شاخص سوزباد و دماي حداقل با مرگ و مير دارند و بعد از آن
همبستگي بصورت نزولي کاهش پيدا ميکند.
نتایج حاصل از آزمون کي دو نيز نشان ميدهد که بيشترین ميزان
مرگ و مير بيماران قلبي در سن  66-16و  22-62و در بين زنان
بيشتر از مردان به وقوع پيوسته است .عالوه بر این ،ارتباط
معنيدار( )p=1/111بين علت فوت با جنس وجود دارد .همچنين
نتایج حاصل از بررسي تغييرات ماهانه مرگ و مير نيز نشان
ميدهد که بيشترین اختالف معنيدار در ماه آذر مشاهده ميشود.
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بيشترین تعداد مرگ و مير نيز در ماههاي دي و بهمن به دليل

براي کاهش مرگ و مير بيماران قلبي و افراد

درجه حرارت پایين و سرعت باالي باد اتفاق افتاد است.

آسيبپذیر(کودکان و سالمندان) در آب و هوایي که شرایط

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

سوزباد دارد ،بهره گرفت.

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

در راستاي انجام این پژوهش نيز محدودیتها و مشکالتي همچون

با اطالع رساني از وضعيت هوا به بيماران قلبي و افراد آسيبپذیر،

گردآوري اطالعات و آمار ،اصالح و آماده سازي آنها جهت

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

انجام تجزیه و تحليل ،جلب همکاري مؤسسات زیربط موجود

بروز مرگ و ميرهاي ناشي از عوامل اقليمي ميتوان کاست .با

بوده ،البته قابل ذکر است که محدودیت اصلي اینگونه پژوهشها

توجه به اینکه پدیده سوزباد جزو مخاطرات دمایي اقليم به شمار

که به صورت ميان رشتهاي بررسي ميشوند همکاري بين محققين

ميآید ،لذا بررسيهاي مشابه این پژوهش در شهرهاي مختلف

و متخصصين رشتههاي مختلف است که به صورت یک نياز

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

اساسي و پایه مطرح ميباشد .لذا توصيه و پيشنهاد ميشود که در

مفيد به نظر ميرسد .همانطور که امروزه در بسياري از کشورهاي

راستاي انجام چنين پژوهشهایي همکاري متخصصين هر رشته

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

مورد توجه قرار گيرد تا اینگونه مطالعات نيز از دقت بيشتري

حتي پيشبيني ميشود و از طریق رسانههاي گروهي به اطالع

برخوردار شوند.

عموم ميرسد و در شرایط بحراني سردي هوا جهت تعطيلي و یا
نيمه فعالي مدارس و مراکز آموزشي از دماي احساسي استفاده

تشكر و قدرداني

ميشود ،در ایران نيز از ارتباط معنيدار مرگ و مير ناشي از

از همکاري مدیریت سازمان فردوسهاي شهرداري مشهد

بيماريهاي قلبي با شاخصهاي سوزباد ميتوان در برنامهریزي

جهت ارائه اطالعات مربوط به مرگ و مير تشکر و قدرداني ميشود.

فاطمه میوانه و همکاران
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